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BETREFT Verzoek op basis van artikel 6, negende lid, van de Verordening (EU) 2019/943

Geachte heer Don,

Hierbij ontvangt u een aanvraag van TenneT TSO B.V. op basis van artikel 6, negende lid, van de Verorde-
ning (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit. Aanleiding voor deze aan-
vraag is de strikte vereiste in deze Verordening om alleen nog dagcontracten voor balanceringscapaciteit toe-
te staan.

Toe/ichting op de aanvraag
In de Verordening (EU) 2019/943 van het Europees parlement en de raad van 5 juni 2019 betreffende de
interne markt voor elektriciteit (onderdeel van het Clean Energy Package) is het volgende opgenomen in
Artikel 6, negende lid:

Opwaartse balanceringscapaciteit en neerwaan‘se balanceringscapaciteit worden afzonderlijk ingekocht,
tenzij de regu/erende instantie een derogatie van dit beginsel ver/eent omdat dit tot een hogere economi-
sche efficiéntie zou leiden, zoals aangetoond door de transmissiesysteembeheerder. Contracten voor ba-
lanceringscapaciteit worden niet later gesloten dan één dag voor de levering van de balanceringscapaci-
teit en de contractperiode bestrijkt maximaal één dag, tenzij en voor zover die regu/erende instantie eer-
dere of langere contractperioden heeft goedgekeurd om de voorzieningszekerheid te waarborgen of de
economische efficiéntie te verbeteren.

Op grond van dit artikel heeft TenneT op 2 augustus 2019 Balancing Service Providers (BSP's) per e-mail
gei'nformeerd over het voornemen om per 1 januari 2020 te starten met het sluiten van contracten voor de
duur van een dag, voor 100% van de vereiste FRR-capaciteit, tegelijk met een voorgenomen aanvraag tot
vrijstelling van de verplichtingen overeenkomstig artikel 10.37, tweede lid, onderdeei c, van de Netcode elek-
triciteit, alsmede artikel 34, eerste lid van Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB), waarbij de BSP het recht
heeft een verplichting tot het beschikbaar stellen van balanceringscapaciteit over te dragen aan een andere
BSP.
Verschillende BSP's hebben TenneT naar aanleiding van dat bericht bij monde van Energie-Nederland,
maar ook rechtstreeks laten weten dat de implementatietijd voonide invoer van dagcontracten per 1 januari
2020 onvoldoende is. Op basis van die feedback ontstaat het beeld dat er mogelijk per 1 januari 2020 te
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weinig FRR capaciteit wordt aangeboden om te voorzien in de behoefte van TenneT.
De grondslag voor de derogatie is beschreven in de tvveede volzin van het hierboven reeds geciteerde artikel
6, negende lid, van de Verordening (EU) 2019/943.

Economische efficiéntie en voorzieningszekerheid
De bijlage bij deze brief bevat een tabel met een indicatie van het vermogen dat in dagveilingen aangeboden
zal worden voor aFRR (Regelvermogen) en mFRRda (Noodvermogen), gebaseerd op het vermogen dat is
aangeboden en gegund in de twee meest recente veilingen voor beide producten. Van iedere BSP is weer-
gegeven of TenneT signalen heeft ontvangen dat implementatie van dagveiling per 1 januari 2020 te vroeg
komt. Mogelijk is dit beeld niet compleet omdat niet iedereen zich gemeld heeft bij TenneT of omdat partijen
zich gemeld hebben bij Energie-Nederland of ACM.
Duidelijk is dat bij introductie van dagcontracten per 1 januari 2020 meer dan 90% van het beschikbare
aFRR vermogen kortstondig weg kan vallen tot de implementatie wel doorgevoerd kan worden door BSP‘s.
Voor mFRRda is het beeld iets gunstiger. Het beeld is dat ca. 45% van het beschikbare vermogen niet per 1
januari 2020 aangeboden kan worden in dagveilingen. Voor beide producten leidt dat tot een totaal aanbod
dat veel lager is dan het vermogen dat benodigd is (de compliance hoeveelheden zoals weergegeven in de
bijlage). Indien deze venivachting werkelijkheid wordt, zal dat naar alle waarschijnlijkheid leiden tot hoge(re)
prijzen alsook tot een aanbod dat onvoldoende is om te voorzien in de behoefte aan aFRR en mFRRda.

Derogatie
TenneT is nog altijd voornemens om voor 100% van de benodigde FRR capaciteit dagcontracten te introdu-
ceren, maar wil hierin ook de marktpartijen voldoende tijd bieden voor de implementatie hiervan. BSP's be-
nodigen veelal aanpassingen in interne systemen, maar ook de personele bezetting is bij dageiijkse contrac-
tering iets dat op de juiste wijze ingericht moet worden.
Teneinde BSP's de tijd te bieden deze veranderingen op de juiste wijze door te voeren, verzoekt TenneT u
een derogatie te verlenen teneinde dagcontracten zodanig in te voeren dat over het gehele jaar 2020 mini-
maal 40% van alle FRR capaciteit per uur op basis van dagcontracten is gecontracteerd. Bij gelijkblijvende
behoefte aan FRR capaciteit in 2020, zou dat betekenen dat dagcontracten uiterlijk per 7 augustus 2020
(uitvoeringsdag) worden ge'introduceerd. Indien de FRR-behoefte fluctueert in 2020, zou deze datum over-
eenkomstig eerder moeten of later kunnen worden vastgesteld.

De bijlage bij deze ontheffingsaanvraag bevat vertrouwelijke (bedrijfs)gegevens. Deze bijlage mag derhalve
bij een eventuele terinzagelegging van het onderhavige verzoek niet door u gepubiiceerd worden.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.
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Bijlage (vertrouwelijk)




