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---------------------------------------------------------------------------------- Status update on Intraday Cross-Border on NL-NO border
De heer Loos geeft een stand van zaken mbt de inwerkingtreding van de
continue impliciete capaciteitstoewijzing op de NorNed kabel tussen Noorwegen
en Nederland. Sinds 15 maart 2012 werd ongeveer 2GWh verhandeld over
NorNed waarvan 95% vanuit de Nordic market area naar Belgische market area
en dit ondanks de hoge congestie (95% van de tijd tussen 15/3 en 29/3) in DA
in de richting NO – NL.
Mevrouw Pieters vraagt of dit vooral Peak of Off Peak energie betreft. De heer
Loos heeft hier voorlopig nog geen concrete cijfers over maar stelt dat deze
energie volgens hem niet specifiek aan de Peak of Off Peak gekoppeld is. De heer
Dewael merkt op dat de mogelijkheid tot intraday handel af en toe onderbroken
is. Ook mevrouw Pieters wijst op de 2 dagen uitval van de intraday handel met
Nederland en de negatieve impact dit met zich meebrengt. De heer Loos geeft
aan dat deze laatste onderbreking het gevolg was van een interne
applicatiefout bij APX-ENDEX (die niet gekoppeld was aan de NorNed intraday
trading), en door een zeldzame samenloop van gebeurtenissen leidde tot een
databasefout. APX-ENDEX heeft samen met de IT service provider de nodige
acties ondernomen om herhaling van deze fout te voorkomen. Daarenboven
plegen APX-ENDEX en Belpex voortdurend overleg met Nordpool Spot om de
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de intraday trading systemen zo hoog
mogelijk te houden
Mevrouw Pieters en de heer Demaret vragen naar de evolutie van de 12-gates
structuur op BE-NL en of die herzien wordt naar 24 gates. Dit zou alvast de
marktwerking ten goede komen. JMD begrijpt de vraag van de markpartijen en
geeft aan dat deze zal worden meegenomen en onderzocht in het kader van het
NWE ID project. De TSOs wachten ter zake nog steeds op informatie van de
beurzen met betrekking tot welke technisch oplossing en schipping mechanisme
zal worden toegepast. JMD wijst er verder ook op dat indien er een aanpassing
van het huidige 12-gate systeem dient te worden uitgevoerd, dit eveneens moet
worden ondersteund door RTE en Tennet..



Status update on CACM Network Code
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HVB en BMA geven een toelichting bij de totstandkoming van de CACM Network
Code. Deze is sinds 23 maart in consultatie tem 23 mei. De leden van de EMD
WG worden verzocht om via hun respectievelijke vakorganisatie hun
commentaar kenbaar te maken aan ENTSO-E. Op 7 mei as. is er een 1ste
stakeholder workshop ter bespreking van de eerste bevindingen van de
marktbevragingen en een mogelijkheid tot discussie met de convenors van de
respectievelijke drafting teams binnen ENTSO-E (Capacity Calculation, Day
Ahead en Intraday). De heer Frank Vandenberghe zal als convenor van het ID
Drafting Team present zijn. De heer Claes vraagt naar een plan B indien het
comitology proces niet tot eensgezindheid leidt. JMD geeft aan het antwoord op
deze vraag niet te kennen maar geeft aan dat ELIA dit zal trachten te
onderzoeken.


Status update on NWE Day Ahead and Intraday projects

HVB geeft een update inzake het NWE DA en ID project. In beide projecten
wordt een samenwerkingsverband tussen de betrokken NWE PXs momenteel
onderhandeld. Deze PX-PX Agreement is zowel in DA als in ID een voorwaarde
om in verdere gezamenlijke TSO-PX implementatieprojecten te stappen. In DA is
de PX-PX Agreement een voorwaarde voor de ondertekening door de TSOs van
een All Party Cooperation Agreement (APCA). In ID, is de PX-PX Cooperation
Agreement een voorwaarde om de MoU tussen ENTSO-E en EUROPEX te
ondertekenen. Op het volgende Florence Forum van 22 mei wordt verwacht dat
de beurzen hierover een stand van zaken zullen geven.


Status update on CWE Flow Based project

BMA geeft een planning update. Een eerste CWE Flow Based marktforum is
gepland begin september. Een 2de forum is tevens gepland voor Q1 2013. Daarna
volgt een korte toelichting van de beslissingen die door het project zijn genomen
met betrekking tot “bilaterale” versus “source-to-sink intuitiveness” en standard
versus advanced hybrid coupling. Er is vraag vanuit de EMD WG om een
bijkomende toelichting hieromtrent te krijgen tijdens een volgende EMD WG
sessie. Finaal zet BMA de belangrijkste kenmerken uiteen van de geplande
externe parallel runs.


AOB



Volgende EMD WG is gepland voor de zomer van 2012. Concrete

data en agenda volgen nog.
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