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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Welcome & agenda
PFO heet iedereen welkom.
De agenda van de meeting wordt goedgekeurd.


Approval of Minutes of last meeting 22/09/2014

De leden van de werkgroep hebben nog tijd tot 23 januari voor het verzenden van eventuele
opmerkingen op het verslag van de vorige meeting van 22/09/2014.


CACM Guideline – overview

VSA legt uit dat de CACM Guideline op het Electricity Cross Border Committee van 5
december 2014 gestemd werd. Aangezien het een “regulation” is, dient de tekst niet
vertaald te worden naar nationale wetten.
De heer Kuen vraagt of het volledige comitology proces een jaar geduurd heeft. PFO
bevestigt dat het hele proces (zowel het informele als formele) een volledig jaar geduurd
heeft.
VSA geeft verder toelichting over de algemene principes die ingevoerd werden in CACM.
De heer Kuen vraagt of de Flow Based methodologie over heel Europa geïmplementeerd zal
worden. VSA antwoordt dat CACM een mogelijkheid voorziet om NTC-basis te behouden als
bewezen kan worden dat deze methode beter is voor een bepaalde regio. Het is wel de
bedoeling voor continentaal Europa om over te schakelen naar de Flow Based methodologie.
De heer Keun vraagt of er al contacten zijn tussen de CWE en de CEE regio ? Er is inderdaad
een samenwerking opgezet tussen beide regio’s. Er dient echter wel opgemerkt te worden
dat de CWE regio al verder gevorderd is met de Flow Based methodologie en dat de CEE
regio nog in de fase zit van de principes (er is een Memory of Understanding getekend voor
de CEE regio). PFO merkt op dat de discussies tussen beide regio’s de go-live van CWE Flow
Based niet zal vertragen.
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VSA bespreekt verder het kader van de gecoördineerde berekening van de capaciteiten. De
heer Kuen vult aan dat dit voor België belangrijk is als dit de CWE Flow Based methodologie
zou kunnen beïnvloeden. Hij refereert naar de huidige parallel run in het kader van CWE
Flow Based : APG is momenteel nog niet gemodelleerd; eens APG mee in rekening genomen
wordt, zal dit een impact hebben op de capaciteitsberekening.
De heer Kuen vraagt hoe de consultatie van de capaciteitsberekening zal georganiseerd
worden. VSA antwoordt dat er drie niveaus zijn van consultaties afhankelijk van de regio van
implementatie : pan-Europees, regionaal (vb. CWE) en lokaal.
VSA licht verder toe hoe de Bidding Zone Study georganiseerd zal worden. Indien de
regulatoren niet akkoord zijn, dan zal ACER een beslissing dienen te nemen.
De heer Kuen geeft aan dat het niet de bedoeling mag zijn om de bidding zones elke drie jaar
te wijzigen. VSA antwoordt dat dit niet verwacht wordt.
De heer Kuen merkt ook nog op dat de scenario’s die gebuikt worden voor deze studie zeer
belangrijk zijn. VSA antwoordt dat de studie twee tijdshorizonten bekijkt (5 en 10 jaar).
Deze studie is een “proef” studie en is zeer complex.
VSA licht verder toe dat de CACM guideline hoogstwaarschijnlijk in werking zal treden in juni
of juli 2015. De heer Pierreux vult aan dat de deadlines voor implementatie niet gelden voor
de huidige projecten. Er zal gecontroleerd moeten worden dat alles in lijn is met de CACM
guideline. VSA vervolledigt dat sommige deadlines in de CACM guideline zeer ambitieus zijn.
De heer Kuen geeft aan dat de CACM guideline ook zeer ambitieus is met betrekking tot
intraday capacity pricing. VSA antwoordt dat er in Q4/2014 een workshop georganiseerd
werd waar een aantal mogelijkheden voorgesteld werden. Op basis hiervan zal er verder
gewerkt moeten worden naar een methode die de netbeheerders kunnen voorstellen.


European Harmonised Auction Rules

VIL geeft toelichting over de draft versie van de nieuwe “European Harmonised Auction
Rules” (EU HAR). In de maand februari 2015 wordt er een consultatie voorzien door ENTSOE. De consultatie omvat de regels die zullen gelden voor de lange termijn allocaties alsook
de annexen die voorzien worden voor de grens specifieke principes. Er zal ook gevraagd
worden naar de mening van de marktpartijen over de eventuele implementatie van FTR
options.
De heer Kuen vraagt of de consultatie ook over het allocatieplatform of over de splitregels
tussen de verschillende tijdshorizonten zal gaan. VIL antwoordt dat dit niet het geval is.
VIL licht toe dat de Shadow Auctions niet in deze EU HAR zijn opgenomen. Er zal een apart
document opgesteld worden, waarvoor in parallel een consultatie proces georganiseerd zal
worden door de betrokken netbeheerders. VIL voegt er nog aan toe dat de CWE regio de
andere regio’s zal informeren over de CWE regels voor shadow auctions.
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De heer Kuen geeft aan dat de documenten voor de consultatie best dienen weer te geven
wat er gewijzigd is en wat niet.
VIL overloopt de verschillende onderwerpen van de veilingregels en licht enkele specifieke
zaken toe :
- De principes van Transfer, Resale en Use-it-or-sell it (UIOSI) zoals ze gekend zijn in de
huidge veilingregels zullen behouden blijven. “Resale” wordt echter hernoemd naar
“Return”.
- Het bulletin board dat momenteel ter beschikking gesteld wordt, is nog nooit
gebruikt bij CASC.
- Voor de collaterals zal er een bijkomende mogelijkheid van bankgarantie voorzien
worden.
- De compensatieregels werden recent sterk becommentarieerd in AESAG. De heer
Kuen vraagt of de regels voor de CWE regio veranderen. VIL geeft aan dat de tekst
een harmonisatie is van de verschillende principes.
- Voor de Nederlandse grenzen zal er een specifieke annex bestaan die de twee
allocatieronden voor de jaarcapaciteit beschrijven. In de consultatie zal nagevraagd
worden of de marktpartijen deze twee ronden nog nodig achten. Afhankelijk van het
resultaat zal de Nederlandse regulator beslissen of de tweede ronde verwijderd kan
worden of niet.
- De firmness deadlines zijn niet langer gelinked met het verzenden van de
Programming Authorizations.
- De heer Kuen vraagt of de deadlines voor de nominaties vermeld zullen zijn in de
veilingregels. VIL antwoordt dat deze niet vermeld worden (enkel de deadline
waarop het allocatieplatform de right-documenten moet versturen naar de
marktpartijen).
PFO geeft aan de harmonisatie van deze veilingregels een zeer belangrijk objectief is voor
zowel ENTSO-E als Elia. Het is de bedoeling dat de veilingregels in werking zullen zijn voor de
lange termijn producten voor 2016.
De heer Kuen vraagt of de opmerkingen van de Stakeholder group mee in rekening genomen
werden. VIL antwoordt dat de opmerkingen verwerkt werden in de draft versie voor
consultatie. De keer Kuen vraagt of de stakeholder group behouden zal blijven. VIL
antwoordt positief.
De heer Pierreux vraagt naar de stand van zaken van de FCA network code. PFO antwoordt
dat ACER een aanbeveling heeft gedaan om de code aan te nemen inclusief enkele
opmerkingen in de annexen.
Indien de finale versie van de FCA code verschilt van de EU HAR, dan zullen de EU HAR in die
zin aangepast worden.



Status update on CWE Flow –Based project

RBO geeft een overzicht van de laatste wijzigingen in het project sinds de laatste EMD
meeting en de rapporten die gepubliceerd werden in november 2014.
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De heer Kuen vraagt of er een oplossing is voor het adequacy probleem. RBO antwoordt dat
er een beslissing genomen moet worden tegen maart 2015 zodat de oplossing
geïmplementeerd kan worden voor de volgende winter.
RBO licht verder de resultaten van de parallel run toe. Het is nog steeds zo dat er sinds 22
mei 2014 elke dag een berekening uitgevoerd kon worden.
De gegevens in een groene kleur geven de dagen weer waarop de welfare positief was ten
opzichte van de ATC berekening. Het blijkt dat de welfare de afgelopen maanden zeer goed
was. Op 24 december was een dag met zeer grote welfare winst ten opzichte van de ATC
berekening. Dit was het gevolg van een lage consumptie en hoge wind productie.
De grafieken geven de gegevens weer van de representatieve uren van 2013 en 2014. De
heer Landenne vraagt of de grafiek “cumulated day ahead market welfare” opgesplitst kan
worden per jaar. RBO antwoordt dat de trend tussen 2013 en 2014 hetzelfde is, maar dat de
winst in 2014 hoger was dan in 2013.
De grafiek van de gemiddelde prijzen geeft voor België een prijsvermindering van 3€ weer
ten opzichte van de ATC berekening. In 2013 bedroeg dit verschil 2,2€. De heer Kuen meldt
dat dit te wijten kan zijn aan de onbeschikbaarheid van enkele nucleaire eenheden.
De heer Kuen vraagt of de capaciteit voor de lange termijn allocatie verhoogd kan worden.
RBO dat dit algemeen wel het geval is maar dat het soms voor sommige netbeheerders toch
moeilijk is om de lange termijn allocatie te kunnen verzekeren.
De heer Kuen vraagt of de intraday capaciteit herberekend zal worden. RBO antwoordt
positief en merkt verder op dat er altijd een minimum capaciteit voorzien zal worden op de
Belgische grenzen.
RBO licht nog de eerstvolgende stappen van het project toe. Belangrijkste punten zijn de
goedkeuring van de regulatoren en de voorbereiding van de go-live.
RBO kondigt nog de data aan van de volgende FBUG meeting en het market forum.


Status update on NWE Intraday Project

MVE licht de stand van zaken van het project toe en de gebeurtenissen van de afgelopen
maanden. De business blueprint deliverables zijn, op één na, allemaal gefinaliseerd. Er
werd sterke vooruitgang geboekt met betrekking tot performantie.
De contract
onderhandelingen met de service provider verlopen echter traag.
Het is de bedoeling om het development contract en budget te finaliseren tegen einde
februari 2015 zodat dit pakket bezorgd kan worden aan de regulatoren. Hun comfort wordt
verwacht tegen eind maart 2015 zodat nadien het development contract met de service
provider ondertekend kan worden. Voor het opstellen van de projectplanning wordt er nog
input verwacht van de service provider.
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MVE licht verder toe welke Local Implementation Projects (LIPs) geïdentificeerd werden en
dat zijn lokale projecten ondertussen al opgestart zijn of zeer binnenkort van start zullen
gaan. Er is echter nog geen beslissing genomen over welke LIP wanneer live zal gaan.
De heer Kuen herhaalt de vraag over de implementatie van quick wins op de Belgische
grenzen. MVE geeft aan wat de impact hiervan is op het huidige project en dat er ook een
regulatoire impact is (bvb met betrekking tot expliciete allocatie). PFO voegt eraan toe dat
er ook een gezamenlijke positie van de regulatoren nodig is hieromtrent, maar dat er op een
bepaald ogenblik zeker een beslissing genomen zal worden over dergelijke quick win
implementaties.
De aanwezigen geven aan dat de users group goed onthaald werd. De meeting was
voldoende transparant en dergelijke meetings zijn nodig om de complexiteit van het project
te begrijpen.


AOB

De heer Landenne heeft nog een opmerking in verband met het nieuwe
transparantieplatform van ENTSO-E. Het initiatief wordt goed onthaald maar hij wil toch
opmerken dat sinds de lancering begin januari 2015 nog niet alle data gepubliceerd worden.
Sommige netbeheerders (niet Elia) zijn echter ondertussen ook al gestopt met de publicaties
op hun eigen website, wat toch wel voor problemen kan zorgen bij de marktpartijen.
 Volgende EMD WG
De volgende meeting zal gepland worden in de maand april 2015. Een Doodle zal verstuurd
worden.
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