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Status update on NWE Day Ahead and Intraday projects
Status update on the CACM Network Code
AOB & Closing remarks

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Status update on CWE Flow –Based project
RBo geeft een stand van zaken mbt de planning en de verschillende variabelen die de
planning beïnvloeden. De externe parallelle runs zijn voorzien vanaf medio december tem
eind oktober 2013. De marktpartijen worden geïnformeerd via de meetings van de Flow
Based Users Group (FB_UG). Op vraag van de heer Claes is hieronder de lijst van de
deelnemers aan de FB UG opgenomen:
-

Andreas Rinck – Vattenfall
Emeric de VIGAN - EDF Trading
H. Hayday – EnBW
Katharina Vedovelli – EUNDT
Matthias.Grote – BDEW
Messa Silvia - Statkraft
Michael. Beienburg – RWE
Michael bonde – Eon
Peter Agh - CEZ
Theo de Waal - Essent
Michel Ceusters - Ineos
Paolo. Maffeis – Alpiq
Kilian.Leykam - Vattenfall
Thorbjornvest Andersen - Vattenfall
Marcel Steinbach - BDEW
Wößner Till – EnBW Trading
Weber Klaus - EnBW Trading
Olivier Martin – GdFSuez

De uiteenzetting werd afgesloten met een demo van de Utility Tool. De Utility Tool heeft als
doel het capaciteitsdomein te visualiseren. Deze laat toe om (maximale) hub-to-hub
uitwisselingen en (maximale) net positions te simuleren. Op deze wijze kunnen ook
maximale bilaterale uitwisselingen gevisualiseerd worden. Deze simulaties gebeuren op
basis van een PTDF-tabel.
De heer Landenne vraagt of het mogelijk is om de impact op alle hubs (net positions) en op
alle grenzen (bilateral exchanges) van elke van de extreme of maximale situaties in de Utility
Tool te kunnen visualiseren. RBo antwoordt dat het met deze tool niet mogelijk is om dit
simultaan te tonen.
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Status update on NWE Day Ahead and Intraday projects

HVB geeft een update inzake het NWE DA en ID project. Er wordt ingezoomd op de werking
en de technische principes van het PCR / PMB –concept. De huidige planning voorziet in een
Go-Live van het DA project eind Q2 2013.
Tevens volgt een toelichting over het tendering proces in ID. de bedoeling van dit tendering
proces is de selectie van een gemeenschappelijk platform tussen de beurzen voor de
CMM/SOB-functies.
De huidige planning van de beurzen voorziet een selectie van dit systeem eind 2012. De rol
van de TSOs in dit proces bestaat erin om de voorgestelde keuze inzake platform te
valideren jegens de TSO-vereisten. Deze werden opgemaakt door de NWE en non-NWE
TSOs en gevalideerd door ENTSO-E. De TSO-vereisten zijn ook opgenomen in de RFPspecificaties.


Status update on CACM Network Code

HVB geeft een update mbt de totstandkoming van de Network Code CACM. In het bijzonder
wordt de integratie van de Governance Guideline (GovGL) in de CACM Network Code
toegelicht. In concreto komt het erop neer dat alle aspecten uit de GovGL vervat zijn in de
CACM, hetzij letterlijk, hetzij in annex, hetzij in de bewoordingen van ENTSO-E daar waar de
CACM Network Code deze aspecten specifiek behandeld.
Na de opinie van ACER, die ten laatste op 27/12/12 verwacht wordt, zal de Commissie
beslissen hoe ze deze GovGL verder integreert in de CACM Network Code. Een mogelijke
optie daarbij is dat ENTSO-E gevraagd wordt om de integratie voor te bereiden ter
goedkeuring door de Commissie.
Ingeval van een positieve opinie door ACER zal de CACM Network Code ter adoptie
voorgelegd worden in het kader van de comitology procedure. Deze zgn. regelgevende
comités fungeren als discussieforums. Zij bestaan uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
worden voorgezeten door de Commissie. Dankzij deze comités kan de Commissie met de
nationale overheidsdiensten overleggen, voordat zij uitvoeringsmaatregelen vaststelt.
Hiermee wordt beoogd deze maatregelen zo goed mogelijk op de realiteit in elk betrokken
land af te stemmen.


AOB



Volgende EMD WG is gepland voor de midden of eind januari van 2013. Concrete
data en agenda volgen nog.
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