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INLEIDING

DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)

onderzoekt hierna, op basis van artikel 180, §2 en 183, §2, van het koninklijk besluit van 19

december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet

van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna: het technisch reglement), het voorstel van de

N.V. Elia System Operator (hierna: Elia) betreffende de methodes voor congestiebeheer en

de methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit aan de

toegangsverantwoordelijken op de koppelverbinding Frankrijk-België.

Artikel 180, §2 van het technisch reglement bepaalt dat de methodes voor congestiebeheer,

alsook de veiligheidsregels, aan de CREG ter goedkeuring ter kennis worden gebracht.

Artikel 183, §2 van het technisch reglement bepaalt dat de methodes voor de toekenning,

aan de toegangsverantwoordelijken, van de capaciteit die beschikbaar is voor energie-

uitwisselingen met de buitenlandse netten, aan de CREG ter goedkeuring ter kennis worden

gebracht.

Het voorstel betreffende de methodes voor congestiebeheer van toepassing op de Frans-

Belgische grens en de methodes voor de toekenning van capaciteit op deze grens werd door

Elia per briefwisseling van 28 oktober 2005 (per drager met ontvangstbewijs op dezelfde

datum) aan de CREG bezorgd. Het door Elia ingediende dossier bestaat uit drie

documenten: de "Règles d’Allocation des Capacités sur l’Interconnexion France-Belgique"

(IFB-regels), een begeleidende nota "Enchères sur l’Interconnexion France-Belgique" en een

studie van de vennootschap Convergence van 23 september 2005 met als titel "Analyse des

pratiques européennes en matière de limitation de la réservation de capacité

d’interconnexion – Synthèse de l’expérience étrangère".

De brief die Elia op 22 november 2005 aan de CREG heeft gestuurd, alsook de bijlagen

ervan, maken integraal deel uit van het voorstel.
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De onderhavige beslissing heeft alleen betrekking op de voorgestelde methodes voor het

congestiebeheer en de toekenning van capaciteit op de Frans-Belgische grens, een

afzonderlijke en gelijkaardige beslissing zal betrekking hebben op de voorgestelde methodes

voor de Belgisch-Nederlandse grens.

De onderhavige beslissing onderzoekt met name het lot van de historische contracten op het

vlak van de koppelverbinding Frankrijk-België.

Parallel aan het voorstel betreffende de methodes voor het congestiebeheer en de

toekenning van capaciteit, ingediend door Elia op 28 oktober 2005, heeft Elia, met

toepassing van artikel 6 van het technisch reglement, de CREG op dezelfde datum,

wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke

(ARP) ter goedkeuring voorgelegd die, volgens haar, gemotiveerd zijn door de invoering van

het voorgestelde mechanisme van expliciete veilingen op de koppelverbinding Frankrijk-

België. Zo heeft de CREG, op 17 november 2005, de beslissing (B)051117-CDC-492

betreffende de wijziging van de algemene voorwaarden vervat in artikel 12.2.3, artikel 13 en

bijlage 1 van de contracten van toegangsverantwoordelijke aangeboden door de

netbeheerder aan de netgebruikers (hierna: beslissing van 17 november 2005),

goedgekeurd. Gelet op de samenhang tussen beide beslissingen, en aangezien de

onderhavige beslissing gevolgen heeft voor de goedkeuringsvoorwaarden die opgelegd

werden in de beslissing van 17 november 2005, bevat de onderhavige beslissing ook een

amendement aan de beslissing van 17 november 2005.

Deze beslissing is opgesplitst in zes delen. Het eerste deel is gewijd aan het wettelijke kader.

In het tweede deel worden de antecedenten van de beslissing toegelicht. In het derde deel

wordt het lot van de historische contracten onderzocht. Het vierde deel onderzoekt of de

voorgestelde methodes voor capaciteitstoekenning en congestiebeheer op de Frans-

Belgische grens in overeenstemming zijn met zowel de Belgische als de Europese

wetgeving en de bijbehorende beoordelingselementen. Het vijfde deel heeft betrekking op de

beslissing van 17 november 2005 betreffende de wijzigingen aan de algemene voorwaarden

van de contracten van toegangsverantwoordelijke. Het zesde deel, tenslotte, bevat de

eigenlijke beslissing.
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Op zijn vergadering van 1 december 2005 nam het Directiecomité van de CREG de

onderhavige beslissing.
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I. WETTELIJK KADER

I.1. Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de
interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van
richtlijn 96/92/EG.

1. Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende

intrekking van richtlijn 96/92/EG (hierna: richtlijn 2003/54/EG), legt in haar artikel 9.e) een

algemene verplichting op volgens dewelke de netbeheerder de niet-discriminatie tussen

gebruikers of categorieën gebruikers van het net, met name ten gunste van verwante

bedrijven, moet waarborgen.

Richtlijn 2003/54/EG benadrukt meer bepaald het principe van de niet-discriminerende

toegang tot het transmissienet in artikel 20.1, dat bepaalt dat de Lidstaten ervoor moeten

zorgen dat voor alle in aanmerking komende klanten een systeem voor toegang van derden

tot de transmissie- en distributienetten wordt ingevoerd. Dit systeem, gebaseerd op

gepubliceerde tarieven, moet objectief en zonder discriminatie tussen de gebruikers van het

net worden toegepast.

Artikel 23.1.a) van richtlijn 2003/54/EG heeft betrekking op de regelgevende instanties en

voorziet dat ze, ten minste, verantwoordelijk moeten zijn voor het garanderen van non-

discriminatie, daadwerkelijke mededinging en een doeltreffende marktwerking ten aanzien

van de voorschriften inzake het beheer en de toekenning van koppelingscapaciteit, in

overleg met de regelgevende instanties van de lidstaten waarmee een koppeling bestaat.
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I.2. Verordening (EG) Nr.1228/2003 van het Europees Parlement en

de Raad van 26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor
toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in
elektriciteit

2. De CREG herinnert eraan dat, krachtens de bepalingen van artikel 249 van het

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, verordening nr.1228/2003 een

algemene draagwijdte heeft, in al zijn elementen bindend is en rechtstreeks van toepassing

is in iedere Lidstaat.

3. Artikel 5 van de verordening (EG) nr.1228/2003 van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor

grensoverschrijdende handel in elektriciteit (hierna: verordening nr.1228/2003) bepaalt de

informatie over koppelingscapaciteit. Punt 3 bepaalt dat de transmissiesysteembeheerders

ramingen moeten publiceren van de beschikbare overdrachtcapaciteit voor elke dag, met

vermelding van eventuele reeds gereserveerde capaciteit. Deze publicaties vinden plaats op

bepaalde tijdstippen vóór de dag van het transport, en omvatten in elk geval ramingen voor

de komende week en de komende maand, alsook een kwantitatieve aanduiding van de

verwachte betrouwbaarheid van de beschikbare capaciteit.

4. Artikel 6 van verordening nr.1228/2003 omschrijft de algemene principes inzake

congestiebeheer.

Artikel 6.1 preciseert dat congestieproblemen op het net moeten worden aangepakt met niet-

discriminerende, aan de markt gerelateerde oplossingen waarvan voor de marktdeelnemers

en de betrokken transmissiesysteembeheerders efficiënte economische signalen uitgaan.

Bovendien bepaalt dit artikel dat netcongestieproblemen bij voorkeur moeten worden

opgelost met van transacties losstaande methodes, d.w.z. methodes waarbij geen keuze

moet worden gemaakt tussen de contracten van afzonderlijke marktdeelnemers.

Artikel 6.2 van verordening nr. 1228/2003 bepaalt dat de procedures om transacties te

beperken slechts mogen worden toegepast in noodsituaties wanneer de
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transmissiesysteembeheerder snel moet optreden en redispatching of compensatiehandel

niet mogelijk is, en dat, behoudens in geval van overmacht, de marktdeelnemers aan wie

een capaciteit werd toegekend, moeten worden vergoed voor elke beperking.

Artikel 6.3 bepaalt dat marktdeelnemers de beschikking over de maximale capaciteit van de

koppelverbindingen en/of de maximale capaciteit van de transmissiesystemen waarmee

grensoverschrijdende stromen worden verzorgd, krijgen, zulks in overeenstemming met de

voor een bedrijfszekere exploitatie van het net geldende veiligheidsnormen.

Artikel 6.4 betreft het tijdschema van de nominaties en de herverdeling van de ongebruikte

capaciteiten. Het bepaalt dat de marktdeelnemers de betrokken

transmissiesysteembeheerders voldoende lang vóór de aanvang van de betrokken

exploitatieperiode in kennis moeten stellen van hun voornemen om de toegekende capaciteit

al dan niet te gebruiken. Elke ongebruikte toegekende capaciteit wordt opnieuw aan de

markt toegekend volgens een open, transparante en niet-discriminerende procedure.

Artikel 6.5 van verordening nr.1228/2003 bepaalt dat, voor zover dit technisch mogelijk is, de

transmissiesysteembeheerders de behoeften aan capaciteit voor elektriciteitsstromen in

tegengestelde richting over de overbelaste koppellijn moeten vereffenen, teneinde de

capaciteit van deze lijn maximaal te benutten.

Artikel 6.6 van verordening nr.1228/2003 betreft de ontvangsten uit de toekenning van

koppelingscapaciteit. Het preciseert dat deze ontvangsten kunnen met name worden

gebruikt om te garanderen dat deze toegewezen capaciteit daadwerkelijk beschikbaar is.

5. Artikel 9 van verordening nr.1228/2003 bepaalt dat de regelgevende instanties ervoor

moeten zorgen dat deze verordening en de krachtens artikel 8 vastgestelde richtsnoeren in

acht worden genomen, en in voorkomend geval met elkaar en met de Commissie moeten

samenwerken om te voldoen aan de doelstellingen van deze verordening.

6. De bijlage van deze verordening nr.1288/2003 (hierna: bijlage van de verordening)

preciseert de richtsnoeren voor het beheer en de toekenning van beschikbare

overdrachtcapaciteit op koppelverbindingen tussen nationale systemen.
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In punt 3 van het deel 'algemeen' wordt bepaald dat ieder onderscheid tussen de

verschillende typen grensoverschrijdende transacties, ongeacht de vraag of het hier fysieke

bilaterale contracten betreft, dan wel pogingen om op buitenlandse markten vaste voet aan

de grond te krijgen, tot een minimum beperkt wordt wanneer de regels voor specifieke

congestiebeheermethodes worden uitgewerkt. De methode voor de toekenning van schaarse

transmissiecapaciteit dient transparant te zijn. Aantoonbaar moet zijn dat eventuele

verschillen in de behandeling van transacties geen concurrentievervalsend effect hebben en

de ontwikkeling van concurrentie niet in de weg staan.

Punt 2 van het deel van de bijlage van de verordening met betrekking tot de principes die ten

grondslag liggen aan methoden voor congestiebeheer, bepaalt dat de grensoverschrijdende

gecoördineerde redispatching of compensatiehandel (cross-border co-ordinated

redispatching or counter trading) door de betrokken transmissiesysteembeheerders

gezamenlijk kunnen worden gebruikt. De voor transmissiesysteembeheerders aan

compensatiehandel en redispatching verbonden kosten moeten evenwel op een efficiënt

niveau blijven.

Punt 1 van het deel van de bijlage van verordening nr.1228/2003 over de richtsnoeren voor

expliciete veilingen preciseert dat het veilingsysteem op zodanige wijze wordt opgezet dat

alle beschikbare capaciteit op de markt wordt gebracht. Hiertoe kan een gecombineerde

veiling worden georganiseerd waarbij capaciteit van uiteenlopende duur en met verschillende

karakteristieken (bv. met betrekking tot de betrouwbaarheid) wordt geveild.

Punt 2 van dat deel preciseert dat de totale koppelingscapaciteit te koop wordt aangeboden

op een reeks veilingen, welke, bijvoorbeeld, jaarlijks, maandelijks, wekelijks, dagelijks of

meerdere malen per dag kunnen worden gehouden, al naargelang de behoeften van de

betrokken markten. Bij elk van deze veilingen wordt dan een voorgeschreven fractie van de

overdrachtcapaciteit toegewezen, alsmede eventuele resterende capaciteit die nog niet bij

eerdere veilingen is toegewezen.

Punt 3 van dat deel bepaalt meer in het bijzonder dat de procedures voor expliciete veilingen

moeten worden uitgewerkt in nauwe samenwerking tussen de nationale regelgevende

instantie en de betrokken transmissiesysteembeheerder en zo worden opgezet dat bieders
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ook kunnen deelnemen aan de veilingdagen van georganiseerde markten (d.w.z. een

energiebeurs) in de bewuste landen.

Punt 4 van het deel van de bijlage van verordening nr.1228/2003 betreffende de richtsnoeren

voor expliciete veilingen bepaalt dat de elektriciteitsstromen in beide richtingen via

overbelaste koppellijnen in principe dienen te worden vereffend, teneinde de

transportcapaciteit in de richting van de congestie te kunnen maximaliseren.

Punt 7 van het deel van de bijlage van verordening nr.1228/2003 betreffende de richtsnoeren

voor expliciete veilingen bepaalt dat, om mogelijke ergere problemen in verband met de

dominante positie van een of meerdere marktdeelnemers te voorkomen, de bevoegde

regelgevende instanties bij het ontwerp van veilingmechanismen serieus dienen te denken

aan een beperking van de hoeveelheid capaciteit die één enkele marktdeelnemer op een

veiling kan kopen, dan wel bezitten of gebruiken.

Punt 8 van het deel van de bijlage van verordening nr.1228/2003 betreffende de richtsnoeren

voor expliciete veilingen bepaalt dat, om het ontstaan van vlot functionerende

elektriciteitsmarkten te bevorderen, op een veiling gekochte capaciteit vrij verhandelbaar

moet zijn tot de kennisgeving aan de transmissiesysteembeheerder dat de gekochte

capaciteit zal worden gebruikt.

I.3. De nieuwe "Congestion management guidelines"

7. Overeenkomstig artikel 8 (4) van verordening nr.1228/2003, besliste de Europese

Commissie de in de bijlage van deze verordening nr.1228/2003 opgenomen richtsnoeren

voor het beheer en de toekenning van beschikbare overdrachtcapaciteit op interconnecties

tussen nationale systemen te wijzigen. In principe moet begin 2006 een nieuwe versie van

de bijlage beschikbaar zijn. Aangezien hierover nog geen definitieve tekst van de Europese

Commissie beschikbaar is, zal in deze beslissing rekening worden gehouden met het

document "Guidelines on Congestion Management" (hierna: nieuwe richtsnoeren) dat door



NIET VERTROUWELIJKE VERSIE 10/76

ERGEG1 werd opgesteld op verzoek van de Europese Commissie en eind juli 2005 aan de

Commissie werd bezorgd als bindend advies, niettegenstaande dit document niet echt

juridisch bindend is. Aangezien men kan verwachten dat de Europese Commissie de

principes waarvan sprake is in dit document, zal overnemen in haar officiële tekst, zou het

weinig constructief zijn er geen rekening mee te houden in het kader van dit onderzoek.

Het hoofdstuk over de uitwerking van de beoordelingselementen bevat een interpretatie van

deze richtsnoeren (zie IV.2.). De relevante bepalingen van deze nieuwe richtsnoeren, die

momenteel alleen in het Engels beschikbaar zijn, worden hierna ter informatie in het

Nederlands vermeld. De originele tekst in het Engels vindt u in de voetnoten.

«

1. DOELTREFFEND GEBRUIK VAN DE BESCHIKBARE TRANSMISSIECAPACITEIT2

…

1.2. Wanneer de vooropgestelde transacties niet verenigbaar zijn met de bedrijfszekerheid van het

net, moeten de transmissienetbeheerders de congesties oplossen zonder aan de bedrijfszekerheid

van het net te raken en dienen zij ervoor te zorgen dat de bijbehorende kosten op een economisch

rendabel peil blijven, bijvoorbeeld door middel van een curatieve gecoördineerde redispatching of van

countertrading indien andere maatregelen met een lagere kostprijs niet kunnen worden toegepast.

…

1.8. De transmissienetbeheerders moeten de mate waarin de capaciteit vast is, optimaliseren,

rekening houdend met de opdrachten en verplichtingen van de betrokken transmissienetbeheerders

en met de opdrachten en verplichtingen van de marktspelers, teneinde een effectieve en efficiënte

mededinging te bevorderen.

1 European Regulators Group for Electricity and Gas. Dit document, dat van 18 juli 2005 dateert, is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.ergeg.org.

2  1. EFFICIENT USE OF AVAILABLE TRANSMISSION CAPACITY

1.2. In case the scheduled commercial transactions are not compatible with secure network operation, the TSOs shall alleviate the congestion complying with

the grid operational security while bearing in mind that any associated costs are at an economically efficient level, for example through curative redispatching

or countertrading in case other lower cost measures cannot be applied.

1.8. TSOs shall optimise the extent to which capacity is firm – having regard to the obligations and rights of the TSOs involved and the obligations and rights

of market parties – in order to facilitate effective and efficient competition.

1.9. The congestion management procedure to be followed by the TSOs and network users involved shall be coordinated so that it is carried out on a

common timetable across the affected (regional or wider, EU) markets, in order to be most effective in line with Article 6(4,5).

1.12. Efficient use of cross-border capacity entails that all unused and non allocated capacity will either be traded on a secondary basis or be made available

for re-assignment and that the allocation procedure shall take into account different time horizons. Re-assignments can be made either by the owner of the

capacity before the relevant nomination deadline, or by the TSO after the relevant nomination deadline. In order to allow the TSO to re-assign the unused

capacity, market participants shall inform the TSO before the closing time of the day-ahead market whether they intend to use allocated capacity or not.

1.13. Whenever necessary, re-assignment of unused capacity shall also take into account problems relevant to the degree of competition, market

structure and market power issues, including the obligation of netting the predicted flows…

http://www.ergeg.org.
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1.9. De congestiebeheermethodes die de transmissienetbeheerders en de gebruikers van het net

dienen te volgen, moeten zodanig gecoördineerd zijn dat zij kunnen worden georganiseerd op basis

van een gemeenschappelijk tijdschema voor de betrokken markten (regionaal, of in ruimer EU-

verband), teneinde zo doeltreffend mogelijk te zijn overeenkomstig artikel 6 (4.5).

…

1.12. Een doelmatig gebruik van de grensoverschrijdende capaciteit is alleen mogelijk als de

ongebruikte en niet-toegewezen capaciteit gecommercialiseerd wordt op een secundaire markt, of ter

beschikking gesteld wordt voor hertoekenning, en de toekenningsprocedure rekening houdt met

verschillende tijdsbestekken. De hertoekenning kan gebeuren door de houder van de capaciteit, vóór

het tijdstip van de overeenkomstige nominatie, of door de transmissienetbeheerder na dit tijdstip. Om

hergebruik van de ongebruikte capaciteit mogelijk te maken, moeten de marktdeelnemers de

netbeheerder vóór het afsluiten van de day-ahead markt inlichten over hun intentie om de capaciteit al

dan niet te gebruiken. 1.13. Telkens wanneer dat nodig is, zal bij de hertoekenning van ongebruikte

capaciteit ook rekening worden gehouden met de problemen die verbonden zijn aan het

concurrentieniveau, marktstructuur- en marktmachtaspecten, en ook met de verplichting om de

voorziene stromen te vereffenen “netten”.2. MECHANISMEN VOOR CONGESTIEBEHEER3

3  2. MECHANISMS FOR CONGESTION MANAGEMENT

(1) Congestion management method must be market based, in order to facilitate efficient cross-border trade. For this purpose allocation of

capacity shall be made only by explicit (capacity) or implicit (capacity and energy) auctions. Both methods can coexist on the same

interconnection.

(2) If congestion involves at least two interconnections, i.e. if transactions on one interconnection significantly affect the physical flows and/or

possible transactions on other interconnections (this could occur for example in the areas defined in paragraph 1.7 of these Guidelines), the

congestion management method must be coordinated. This means in particular compatibility and common approach for all the congested

interconnections in terms of:

(d) Timeframes and closing times

(e) Products in terms of allocation periods, duration of a specific product (e.g. 1 day, 3 hours, 1 week, etc.), amount of power in MW, MWh, etc.

(f) Consistent contractual framework with market participants

2.4. Where requests for transmission service do need to be constrained, the following rules shall be applied:

(6) An appropriate allocation of capacity among the different timeframes that may include an option for keeping a minimum percentage of the

interconnection capacity for the daily or intra-daily allocation shall be proposed by the relevant TSOs and approved by the respective Regulators.

In defining their proposals the TSOs shall take into account:

(a) The characteristics of the markets

(b) The operational conditions, such as the implications of netting of the firmly declared schedules

(c) the level of harmonization of the percentages and timeframes adopted for the different capacity allocation mechanisms in place

(7) Capacity allocation methods and congestion management mechanisms shall reveal the value placed on capacity (either directly or indirectly)

and produce directional price signals to market participants at different time horizons.

(8) Congestion management mechanisms shall ensure that capacity is allocated to those who place the highest value on capacity together with

adequate incentives to ensure its use. This shall apply to each capacity allocation mechanism in place and each timeframe.

(9) Assignees of transmission capacity shall be required to pay for allocated capacity according to a methodology based on the economic value of

that capacity as revealed by the process in (7) and (8) above.…

 (11) In principle, all potential network users will be permitted to participate in the allocation process without restriction. Exceptionally, restrictions

may be made for reasons of market dominance. In order not to risk creating or aggravating problems related to any dominant position of market

player(s), the relevant Regulatory and/or Competition Authorities, if appropriate, may impose restrictions in general or on an individual company

for reasons of market dominance.

…
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…

(1) De oplossingen voor congestieproblemen moeten op de markt gebaseerd zijn om een doelmatige

grensoverschrijdende handel te bevorderen. Daartoe mogen de congestiebeheermethodes uitsluitend

berusten op expliciete (van de capaciteit) of impliciete (van de capaciteit en de energie) veilingen. De

twee methodes kunnen naast elkaar bestaan op dezelfde koppelverbinding.

(2) Wanneer de congestie betrekking heeft op minimaal twee koppelverbindingen, d.w.z. wanneer een

transactie op één koppelverbinding de fysieke stromen en de mogelijke transacties op andere

koppelverbindingen in hoge mate beïnvloedt (dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in de regio's waarvan

sprake is in paragraaf 1.7 van deze richtsnoeren), moeten de congestiebeheermethodes

gecoördineerd zijn. Dit houdt compatibiliteit en een gemeenschappelijke benadering in op de volgende

punten:

…

(d) de tijdschema’s en sluitingstijden;

(e) de producten, wat de toekenningsperiode, de duur van een specifiek product (bijvoorbeeld 1 dag, 3

uur, 1 week enz.), het vermogen in MW, MWh enz. betreft;

(f) een samenhangend contractueel kader met de marktspelers.

…

2.4. Waar de vraag naar transmissiebehoeften moet worden beperkt, zullen de volgende regels

worden toegepast:

…

(6) Een verantwoorde spreiding van de capaciteit over de diverse tijdsbestekken. Dit kan de

mogelijkheid inhouden om een minimumpercentage van de capaciteit van de koppelverbinding voor te

behouden voor de dag- of intradagtoekenning. Die spreiding zal worden voorgesteld door de

netbeheerders en goedgekeurd door de regulatoren. Bij het opstellen van hun voorstel moeten de

netbeheerders rekening houden met:

(a) de marktkarakteristieken;

(b) de operationele omstandigheden, zoals de gevolgen van het “netten” van de nominaties en;

(c) de harmonisatiegraad van de percentages en tijdschema's van de diverse bestaande

toekenningsmechanismen.

(7) De methodes voor capaciteitstoekenning en congestiebeheer moeten de waarde van de capaciteit

onthullen (hetzij rechtstreeks, of onrechtstreeks) en de marktdeelnemers daadwerkelijke economische

signalen geven voor de diverse tijdsbestekken.

(8) De mechanismen voor congestiebeheer moeten zodanig opgevat zijn dat de capaciteit wordt

toegewezen aan diegenen die er de hoogste waarde aan toekennen, en moeten voorzien in
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motivatieprikkels om haar gebruik te waarborgen. Dit geldt voor alle toekenningsmechanismen en

tijdsbestekken.

(9) De verwervers van de capaciteit moeten haar betalen volgens een methode die gebaseerd is op

de economische waarde van de capaciteit, zoals die wordt aangetoond door het proces waarvan

sprake is in punten (7) en (8) hierboven.

…

(11) In principe kunnen alle potentiële netgebruikers zonder beperkingen deelnemen aan het

toekenningsproces. Uitzonderlijk kunnen beperkingen worden doorgevoerd om marktoverwicht tegen

te gaan. Om geen problemen met betrekking tot dominante posities van marktspelers te creëren of te

verergeren, kunnen de bevoegde regelgevings- of concurrentie-instanties in voorkomend geval

beperkingen opleggen aan iedereen of aan een bepaalde maatschappij, om marktoverwicht tegen te

gaan.

4. TIJDSCHEMA VOOR DE MARKTVERRICHTINGEN4

4.1.

…

(2) De toegangsrechten met betrekking tot de toekenningen op lange en middellange termijn zullen

vaste transmissiecapaciteitsrechten zijn. Zij zullen op het ogenblik van de nominatie onderworpen

worden aan het "use-it-or lose (sell)-it" principe.

4  4. TIMETABLE FOR MARKET OPERATIONS

(2) The access rights of long- and medium term allocations shall be firm transmission capacity rights. They shall be subject to the use-it-or lose (sell)-it

principles at the time of nomination.

…
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5. TRANSPARANTIE5

5.1. De netbeheerders moeten alle nuttige gegevens publiceren in verband met de beschikbaarheid

van het net, de toegang tot het net en het gebruik van het net, inclusief een rapport over de

congestiepunten en hun oorzaken, de gebruikte methodes voor het huidige congestiebeheer en de

projecten voor een toekomstig beheer.

5.2. De netbeheerders moeten alle nuttige gegevens in verband met de grensoverschrijdende handel

publiceren op basis van de best mogelijke voorspelling. Dit omvat de procedures voor capaciteits-

toekenning, inclusief het tijdstip en de procedure voor de capaciteitsaanvraag, een beschrijving van de

aangeboden producten en een opsomming van de verplichtingen en rechten voor de netbeheerders

en voor de partij die de capaciteit heeft verworven. De netbeheerders moeten op zijn minst de

volgende elementen publiceren:

(1) jaarlijks: informatie over de evolutie op lange termijn van de transmissie-infrastructuur en haar

impact op de grensoverschrijdende transmissiecapaciteit;

(2) maandelijks: voorspellingen een maand vooraf en een jaar vooraf van de voor de markt

beschikbare transmissiecapaciteit, rekening houdend met alle informatie waarover de netbeheerder

kan beschikken bij de berekening van de voorspelling (bijvoorbeeld de impact van het zomer- en

5  5. TRANSPARENCY

5.1. TSOs shall publish all relevant data related to network availability, network access and network use including a report on where and why congestion

exists, the methods applied for managing the congestion and the plans for future management.

5.2. TSOs shall publish all relevant data concerning cross-border trade according to the best possible forecast. This includes the procedures for allocating

capacity, including the time and procedure for applying for capacity, a description of the products being offered and the obligations and rights of both the

TSOs and the party obtaining the capacity. TSOs must publish at least:

(1) annually: information on the long term evolution of the transmission infrastructure and its impact on cross border transmission capacity;

(2) monthly: month and year-ahead forecasts of the transmission capacity available to the market taking into account all information available to the TSO at

the time of the forecast calculation (e.g. impact of summer and winter seasons on the capacity of the lines, maintenance on the grid, availability of the

production units, etc.);

(3) weekly: week-ahead forecasts of the transmission capacity available to the market, taking into account all information available to the TSOs at the time of

calculation of the forecast, such as weather forecast, availability of the production units etc.;

(4) daily: day-ahead transmission capacity available to the market for each market time unit;

(6) total capacity already given out by market time unit and all relevant conditions under which this capacity may be used (e.g. auction clearing price,

obligations how to use the capacity, etc.), so that the remaining capacity is revealed;

(7) total capacity used by market time unit immediately after the moment of nomination;

(8) as soon as possible after real-time, aggregated realised commercial and physical flows by market time unit, including a description of the effects of any

corrective actions taken by the TSOs (like curtailment) for solving network or system problems;

(9) aggregated information for the previous day on planned and unplanned outages.

5.3. All relevant information shall be available for the market in due time for the negotiation of all transactions (such as the moment for negotiation of annual

supply contracts for industrial customers or the moment when bids have to be sent into organised markets).

5.4. All information published by the TSOs shall be made freely available in an easily accessible form. All data should also be accessible through adequate

and standardised means of information exchange, to be defined in close cooperation with market parties. This includes information on past time periods with

a minimum of two years, so that new market entrants also have access to this data.

5.5. When forecasts are published, the ex post realised values of the forecast information shall also be published, in the time period following that to which the

forecast applies or at latest on the following day (D+1).

5.6. The actual physical electric power flows at the interconnections shall be published accordingly (e.g. on the website) by the TSOs in an appropriately

timely manner.

5.7. The demand forecast information shall also be published by the TSO according to the timeframes defined in 5.2. and 5.3.

5.8. The TSO shall publish also the relevant information on generation according to the timeframes defined in 5.2. and 5.3.
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winterseizoen op de capaciteit van de lijnen, het onderhoud van het net, de beschikbaarheid van

productie-eenheden enz.);

(3) wekelijks: voorspellingen een week vooraf van de voor de markt beschikbare transmissiecapaciteit,

rekening houdend met alle informatie waarover de netbeheerders kunnen beschikken bij de

berekening van de voorspelling, zoals de weersverwachtingen, de beschikbaarheid van productie-

eenheden enz.);

(4) dagelijks: de transmissiecapaciteit die op D-1 beschikbaar is op de markt, voor elke tijdseenheid

die door de markt wordt gebruikt.

…

(6) de totale reeds verdeelde capaciteit per tijdseenheid en alle voorwaarden die van toepassing zijn

op het gebruik van deze capaciteit (bijvoorbeeld de “clearingprijs”, de verplichtingen betreffende de

manier waarop de capaciteit wordt gebruikt, enz.), zodanig dat de resterende capaciteit bekend is;

(7) de totale gebruikte capaciteit per tijdseenheid, onmiddellijk na de nominatie;

(8) zo snel mogelijk na real-time, de samengevoegde commerciële en fysieke stromen per

tijdseenheid die door de markt worden gebruikt, inclusief een beschrijving van de effecten van alle

door de netbeheerders genomen corrigerende maatregelen (zoals de vermindering) om de problemen

met het net of het systeem op te lossen;

(9) de samengevoegde informatie voor de vorige dag over de geprogrammeerde en niet-

geprogrammeerde onderbrekingen.

5.3. Alle nuttige informatie moet op de gepaste tijd voor de onderhandeling van alle transacties op de

markt beschikbaar zijn (zoals het ogenblik van de onderhandelingen over de jaarlijkse

leveringscontracten voor industriële klanten of het ogenblik waarop de biedingen moeten worden

verzonden op de georganiseerde markten).

5.4. Alle door de netbeheerders gepubliceerde informatie moet vrij beschikbaar zijn in een gemakkelijk

toegankelijke vorm. Alle gegevens moeten ook toegankelijk zijn via geschikte en gestandaardiseerde

systemen voor gegevensuitwisseling, die bepaald moeten worden in nauwe samenwerking met de

marktspelers. Dit omvat de informatie voor periodes uit het verleden voor minimaal twee jaar, zodanig

dat nieuwkomers op de markt eveneens toegang krijgen tot deze gegevens.

5.5. Wanneer de voorspellingen gepubliceerd worden, moeten de ex-post gerealiseerde waarden van

de prognose-informatie eveneens worden gepubliceerd, tijdens de periode volgend op die waarop de

voorspelling betrekking heeft of uiterlijk op dag D+1.
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5.6. De werkelijke fysieke stromen door de koppelverbindingen moeten overeenkomstig binnen een

billijke termijn worden gepubliceerd (bijvoorbeeld op de internetsite) door de netbeheerders.

5.7. De informatie betreffende de voorspelling van de vraag moet eveneens door de netbeheerder

worden gepubliceerd, rekening houdend met de tijdsbestekken, omschreven in de punten 5.2 en 5.3.

5.8. De netbeheerder dient ook de nuttige informatie met betrekking tot de productie te publiceren,

rekening houdend met de tijdsbestekken, omschreven in de punten 5.2 en 5.3.

…

»

I.4. Het technisch reglement

8. Krachtens artikel 8 van het technisch reglement moet de netbeheerder zich onthouden

van elke discriminatie tussen netgebruikers, toegangsverantwoordelijken, leveranciers van

ondersteunende diensten of tussen elk andere persoon die op een of andere manier met het

net verbonden is in het kader van zijn taken en verplichtingen, of uitgevoerde diensten.

9. Artikel 180, §1, van het technisch reglement, bepaalt dat de netbeheerder op niet-

discriminerende en transparante wijze de door hem toegepaste methodes voor

congestiebeheer moet bepalen.

Artikel 180, §2, van het technisch reglement, preciseert dat de methodes voor

congestiebeheer, alsook de veiligheidsregels aan de CREG ter goedkeuring ter kennis

worden gebracht en gepubliceerd worden overeenkomstig artikel 26 van dit reglement.

Overeenkomstig artikel 180, §3, van het technisch reglement moet de netbeheerder er, bij de

uitvaardiging en de inwerkingstelling van deze methodes, inzonderheid op toezien om,

1° zoveel mogelijk rekening te houden met de richting van de elektriciteitsstromen en in het

bijzonder wanneer de energie-uitwisselingen effectief de congestie doen verminderen;

2° zoveel mogelijk betekenisvolle invloeden te vermijden op de elektriciteitsstromen in

andere netten;
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3° problemen van congestie op het net op te lossen bij voorkeur met methodes die geen

selectie tussen de energie-uitwisselingen van de verschillende toegangsverantwoordelijken

inhouden;

4° geschikte economische signalen te geven aan de betrokken netgebruikers.

Overeenkomstig artikel 180, §4 van het technisch reglement moeten deze methodes van

congestiebeheer onder meer gebaseerd zijn op:

1° de veilingen van de beschikbare capaciteit;

2° de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden aangesloten op de regelzone

en/of, middels akkoord met de buitenlandse netbeheerder(s), door de gecoördineerde

inschakeling van productie-eenheden aangesloten op de betrokken buitenlandse

regelzone(s).

Krachtens artikel 181, §1, van het technisch reglement, hebben de methodes voor

congestiebeheer bepaald in artikel 180 onder meer tot doel om:

1° elke beschikbare capaciteit aan de markt ter beschikking te stellen volgens transparante

en niet discriminerende methodes via, in voorkomend geval, veilingen waarin de capaciteiten

kunnen worden verkocht met verschillende duurtijden en met verschillende karakteristieken

(bijvoorbeeld wat betreft de verwachte betrouwbaarheid van de betreffende beschikbare

capaciteit);

2° de beschikbare capaciteit in een serie verkopen aan te bieden die op verschillende

tijdsbasis gehouden kunnen worden;

3° bij elk van deze veilingen een bepaald gedeelte van de beschikbare capaciteit aan te

bieden, met inbegrip van alle overblijvende capaciteiten die niet toegekend werden bij de

vorige verkopen;

4° de commercialisering van de aangeboden capaciteit toe te laten.

Artikel 181, §2, bepaalt dat de methodes voor congestiebeheer, in noodsituaties, een beroep

kunnen doen op de onderbreking van grensoverschrijdende energie-uitwisselingen,

overeenkomstig vooraf vastgestelde prioriteitsregels die de CREG ter kennis zijn gebracht en

gepubliceerd zijn overeenkomstig artikel 26 van dit besluit.
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Paragraaf 3 preciseert dat, voor wat de methodes voor congestiebeheer tussen de

regelzones betreft, de netbeheerder overleg dient te plegen met de netbeheerders van de

betrokken buitenlandse regelzones.

10. Artikel 183, §1, van het technisch reglement bepaalt bovendien dat de netbeheerder

waakt over de uitvoering van één of meer methodes voor de toekenning van de beschikbare

capaciteit aan de toegangsverantwoordelijken van energie-uitwisselingen met de

buitenlandse netten.

Volgens artikel 183, §2, van het technisch reglement zijn deze methodes transparant en niet-

discriminerend. Zij worden aan de CREG ter goedkeuring ter kennis gebracht en

gepubliceerd overeenkomstig artikel 26 van het technisch reglement.

Artikel 183, §3, van het technisch reglement preciseert dat deze methodes tot doel hebben

het gebruik van de capaciteit van het net te optimaliseren, overeenkomstig artikel 179.

11. Overeenkomstig artikel 184 van het technisch reglement beogen de methodes van

toekenning van capaciteit onder meer:

1° in de mate van het mogelijke elk verschil in behandeling te minimaliseren bij het beheer

van een congestie, tussen de verschillende soorten van grensoverschrijdende energie-

uitwisselingen door fysieke wederkerige overeenkomsten of aanbiedingen op

georganiseerde buitenlandse markten;

2° elke ongebruikte capaciteit aan andere marktdeelnemers ter beschikking te stellen;

3° de precieze voorwaarden van de garantiegraad van de aan de marktdeelnemers ter

beschikking gestelde capaciteit te bepalen.

12. Terwijl artikel 183 van het technisch reglement alleen betrekking heeft op de methodes

waarbij de grensoverschrijdende transmissiecapaciteit voor elektriciteit wordt toegewezen

aan de toegangsverantwoordelijken, ongeacht er al dan niet sprake is van congestie,

preciseren de artikelen 180, 181 en 182 van het technisch reglement de aanvullende

voorwaarden waaraan deze methodes moeten voldoen in geval van congestie.
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13. Krachtens artikel 6 van het technisch reglement, dient de netbeheerder de algemene

voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke evenals alle wijzigingen die

hieraan worden aangebracht te onderwerpen aan de goedkeuring van de CREG6.

6 Deze rechtsgrond is uitsluitend relevant voor deel V met betrekking tot de beslissing van 17
november 2005 betreffende de wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de contracten van
toegangsverantwoordelijke..
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II. ANTECEDENTEN

14. Op 29 november 2001 heeft de CREG de studie (F)011129-CDC-67 over het voorstel

van Elia voor de veiling van de capaciteiten van de koppelverbindingen aan de Frans-

Belgische grens aangenomen. Deze studie werd uitgevoerd nadat Elia op 12 november 2001

de CREG had verzocht om haar standpunt bekend te maken over het veiligingsysteem dat

Elia op 1 januari 2002 wilde invoeren. In haar studie stelde de CREG vast dat, hoewel zij de

principes van dit nieuwe systeem positief achtte, zij zich onmogelijk over de invoering ervan

kon uitspreken om een aantal redenen, waaronder het gebrek aan transparantie en het

discriminerende karakter van het voorgestelde mechanisme (ontbreken van gepubliceerde

informatie over de beschikbare, toegewezen en effectief gebruikte capaciteiten in 2001, het

gebrek aan informatie over de historische contracten, …), de twijfels over de geschiktheid

van het voorgestelde systeem, rekening houdend met de marktcontext in die periode, het

onvoltooide karakter van dit systeem en de laattijdige indiening van de kalender, waardoor

een volledige raadpleging van de markt niet mogelijk was. De CREG formuleerde dan ook

een reeks aanbevelingen aan Elia om een nieuw mechanisme voor het toekennen van

capaciteiten aan de zuidgrens in de loop van 2002 in te voeren.

In een aangetekende brief van 19 juni 2002 bezorgde Elia de CREG de samenvattende nota

van de door haar ondernomen acties in het kader van de invoering, op 1 juli 2002, van de

tijdelijke toegangsmodaliteiten voor de koppelverbinding Frankrijk-België. Bij een

aangetekende brief van 27 juni 2002 heeft de CREG, onverminderd het recht om haar

standpunt te herzien gelet op de beperkte analyse die ze maar heeft kunnen uitvoeren

wegens de vertraging in de verzending van de elementen van het dossier, haar goedkeuring

gehecht aan het feit dat Elia, per 1 juli 2002, overging tot de toepassing van de verbeteringen

aan de tot dan toegepaste allocatiemechanismen.

Op verzoek van de CREG stuurde Elia CREG eind 2002 een kopie toe van de contractuele

documenten met betrekking tot de historische contracten, die zij in haar bezit had.

15. Tijdens een vergadering van 5 april 2003 eiste de Ministerraad dat de

transmissienetbeheerder aan de CREG, met toepassing van artikel 183, §2, van het

technisch reglement, uiterlijk op 18 april 2003, een methode (methodes) zou voorleggen voor

de toekenning van de grenscapaciteit die geen enkele prioritaire toegang toekent
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(toekennen) aan aanvragen voor de toekenning van capaciteiten aan de grenzen van de

Belgische regelzone, gebaseerd op contracten die werden gesloten of waarvan de effecten

uitwerking kregen op basis van gesloten overeenkomsten van vóór 1 januari 2003.

Bij een aangetekend schrijven van 16 april 2003 heeft Elia, gevolg gevend aan deze eis van

de Regering en met toepassing van artikel 183, §2, van het technisch reglement, twee

documenten met betrekking tot de methodes voor de toekenning van de beschikbare

capaciteit aan de toegangsverantwoordelijken van energie-uitwisselingen met buitenlandse

netten ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd. Deze documenten zijn de

“Toegangsvoorwaarden voor de interconnectie Frankrijk-België voor de periode 1 juli 2002 -

31 december 2002”, en de « 2003 Regulations for the auctioning of cross-border electricity

transfer capacity on the extra high voltage Belgium-Netherlands, Germany-Netherlands

interconnectors ».

Bij een aangetekend schrijven van 29 april 2003 heeft de CREG de ontvangst van de brief

van 16 april 2003 van Elia bevestigd en heeft Elia ervan op de hoogte gebracht dat het

onderzoek van het dossier gestart was, met de opmerking dat de beoogde

toekenningsmethodes niet aan de eisen van de Regering beantwoordden, gezien het

behoud van het prioriteitssysteem voor de historische contracten.  Met een aangetekend

schrijven van 21 mei 2003 heeft Elia de CREG meegedeeld dat het niet aan de

transmissiesnetbeheerder, maar aan de terzake bevoegde instanties is om zich uit te

spreken over het historisch karakter van contracten die vóór de oprichting van Elia zijn

gesloten.

Aangezien de CREG besliste haar analyse in de eerste plaats toe te spitsen op het

vraagstuk van de historische contracten, heeft de CREG, eind 2003, Elia, Electrabel, SPE

(de "Samenwerkende vennootschap voor Productie van Elektriciteit"), EDF (Electricité De

France), NEA ("B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor"), Reliant ("Reliant Energy

Trading & Marketing B.V."), Essent, E.ON Benelux, Delta N.V., per aangetekende brief in

kennis gesteld van de voorlopige resultaten van haar onderzoek betreffende de historische

(of langlopende) contracten in verband met de Frans-Belgische grens, teneinde elk van deze

ondernemingen in staat te stellen eventuele opmerkingen en commentaren te formuleren

over het deel van de voorlopige resultaten dat haar aanbelangt. Alle bovengenoemde

ondernemingen, met uitzondering van SPE, hebben de CREG een reactie bezorgd.
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Op basis van de toen ontvangen elementen zetten de CREG haar onderzoek voort en

stuurde zij Elia, Electrabel, SPE, EDF en NEA (elk voor het gedeelte dat haar aanbelangt) op

21 oktober 2004 haar voorstel van beslissing van 30 september 2004 toe over de methodes

voor de toekenning  van de beschikbare capaciteit aan de toegangsverantwoordelijken van

energie-uitwisselingen met de buitenlandse netten op lange termijn. Wat de Frans-Belgische

grens betreft, luidde het voorstel van beslissing van de CREG dat ze de prioritaire

toekenning van capaciteit aan NEA voor de uitvoering van het doorvoercontract/het SEP-

contract niet kon goedkeuren, en dat zij de prioritaire toekenning van capaciteit aan

Electrabel en SPE voor de uitvoering van het Chooz B contract voor bepaalde tijd

goedkeurde.

Om de rechten van verdediging te vrijwaren, gaf de CREG elke betrokken partij de

mogelijkheid zich uit te spreken over de inhoud van het voorstel.  De schiftelijke reacties van

de diverse betrokken ondernemingen werden in december 2004 ontvangen. Alleen

Electrabel en SPE antwoordden dat zij geen opmerkingen wensten te formuleren betreffende

het voorstel van beslissing van de CREG.

In hun schriftelijke opmerkingen raadden Elia, EDF en NEA de CREG nadrukkelijk aan te

wachten op de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de

zaak C-17/03 betreffende de prioritaire rechten, die Nederland aan NEA had toegekend, op

de grensoverschrijdende transmissiecapaciteit voor elektriciteit van Nederland met België en

Duitsland, vooraleer een definitieve beslissing te nemen over de historische contracten. Het

directiecomité van de CREG heeft deze raad gevolgd.

16. Bij een aangetekende brief van 17 mei 2005 heeft Elia de CREG ter informatie een

dossier bezorgd over de voorgestelde aanpassingen van de allocatiemechanismen op de

koppelverbindingen met Frankrijk en Nederland, als gevolg van het Belpex-project, en over

het organiseren van expliciete veiligingen op de koppelverbindingen met Frankrijk. In haar

brief verzoekt Elia de CREG om haar vóór 20 juni 2005 haar opmerkingen en reacties te

bezorgen, opdat Elia voor begin 2006 de nodige mechanismen voor de expliciete veilingen

kon implementeren. Elia deelt de CREG ook mee dat RTE (Franse transmissienetbeheerder)

een identiek dossier heeft ingediend bij de Franse regulator.
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17. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft op 7 juni 2005 zijn arrest

gewezen in de zaak C-17/03 (hierna: het arrest van 7 juni 2005). Aangezien dit arrest op het

eerste gezicht de CREG verplichtte haar argumenten aan te passen en de conclusies van

haar voorstel van beslissing van 30 september 2004 te wijzigen, stuurde de CREG op 23 juni

2005 een aangetekende brief naar Elia, Electrabel, SPE, EDF en NEA om hen in te lichten

over deze nieuwe toestand. In deze brief gaf ze de ondernemingen ook de mogelijkheid

uiterlijk op 1 augustus 2005 schriftelijk te reageren. De vijf ondernemingen hebben allemaal

binnen de toegestane termijn hun schriftelijke reactie bezorgd.

In aansluiting op het arrest van het Hof van Justitie maakte TenneT, de Nederlandse

transmissienetbeheerder, op 7 juli 2005 zijn beslissing bekend om unilateraal een einde te

stellen aan de prioritaire capaciteitsreservering (aan de historische contracten die door NEA

waren gesloten) op de Nederlands-Belgische en Nederlands-Duitse grenzen.

18. Ondertussen hebben de CREG, de CRE (Commission de Régulation de l’Electricité)

en DTe (Directie Toezicht Energie) op 5 juli 2005 een gezamenlijk raadplegingsdocument

uitgegeven om de regionale integratie van de elektriciteitsgroothandelsmarkten van België,

Frankrijk en Nederland te vergemakkelijken. Deze raadpleging heeft onder andere

betrekking op de allocatiemechanismen voor grenscapaciteit. Op basis van deze raadpleging

beslisten de drie regulatoren een gezamenlijke 'Roadmap' op te maken voor het

implementeren van de diverse stappen naar regionale integratie in de drie landen.  Deze

‘Roadmap’ zou opgemaakt moeten zijn vóór eind 2005. Deze beslissing houdt nu al rekening

met de antwoorden die in het kader van deze marktraadpleging werden ontvangen.

19. Bij een aangetekende brief van 28 juli 2005 deelde Elia de CREG mee dat ze de

intentie had om, gevolg gevend aan de beslissing van TenneT, vanaf 1 september 2005, de

MW's die betrekking hadden op het SEP-doorvoercontract, voor de twee grenzen, voorlopig

volgens de huidige methodes voor de toekenning van capaciteit, ter beschikking van de

markt te stellen. Eveneens in deze brief legde Elia, met toepassing van artikel 183, §2, van

het technisch reglement, de methodes voor de toekenning van capaciteit, beschreven in het

informatief dossier dat Elia op 17 mei 2005 bij de CREG had ingediend, formeel ter

principiële goedkeuring voor. Bijgevolg betekende Elia de intrekking van het

goedkeuringsdossier betreffende de momenteel toegepaste allocatiemethodes, dat zij op 16

april 2003 had ingediend. In een latere briefwisseling preciseerde Elia dat het niet aan haar

was te beslissen of de voorgestelde mechanismen ook moesten worden toegepast op de
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capaciteiten die tot dan gereserveerd waren voor de historische contracten, maar aan de

bevoegde regulator, namelijk de CREG.

In een gezamenlijk persbericht maakten Elia en RTE op 18 augustus 2005 bekend dat zij

een gezamenlijke maatregel hadden genomen in verband met de toegewezen capaciteit op

de Frans-Belgische grens voor de maand september 2005, en dat zij, in aansluiting op de

aankondiging van TenneT, beslist hadden de capaciteit die tot dan voor NEA gereserveerd

was, voor het doorvoercontract, toe te wijzen volgens de bestaande allocatiemechanismen.

In latere persberichten werd de beslissing van Elia en RTE bekendgemaakt om in oktober,

november en december 2005 de gezamenlijke maatregelen te verlengen.

Wat het Chooz B contract betreft, vroeg Elia aan de CREG in haar briefwisseling van 28 juli

en 9 september 2005 om een formeel standpunt in te nemen, meer bepaald wat de

implicaties van het arrest van het Hof van Justitie van 7 juni 2005 inzake de behandeling van

de historische contracten betreft.

In uitvoering van de overlegverplichting waaraan de regulatoren onderworpen zijn krachtens

artikel 23.1.a) van richtlijn 2003/54/EG en artikel 9 en de bijlage (punt 6 van de titel

"Algemeen") van verordening nr.1228/2003, organiseerde de CREG een vergadering met de

Franse regulator, de CRE, enerzijds, en met de Nederlandse regulator, de DTe, anderzijds,

om de eventuele gevolgen van het arrest van het Hof van 7 juni 2005 voor de

allocatiemechanismen voor grensoverschrijdende transmissiecapaciteit voor elektriciteit op

de grenzen van België met respectievelijk Frankrijk en Nederland te bespreken en om tot

een gemeenschappelijk standpunt van de regulatoren te komen en overeenstemming te

bereiken over eventuele aan te nemen maatregelen.

Wat de overlegvergadering tussen de CREG en de CRE betreft, hebben de twee regulatoren

elkaar twee keer ontmoet: op 19 september 2005 in de kantoren van de CREG en op 22

november 2005 in de kantoren van de CRE.

20. Bij een aangetekende brief van 12 september 2005 aan Elia preciseerde de CREG dat

zij krachtens de artikelen 180, §2, en 183, §2, van het technisch reglement, in geen geval

beslissingen kon nemen die alleen gebaseerd zijn op de principes van de methodes voor

congestiebeheer of de methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit aan de
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toegangsverantwoordelijken, zoals Elia in haar bovengenoemde brief van 28 juli 2005 had

gevraagd, maar dat ze haar beslissingen diende te baseren op de volledige bijbehorende

dossiers. De CREG vraagt Elia bijgevolg, met toepassing van de twee bovengenoemde

artikelen, een volledig dossier betreffende de Frans-Belgische grens formeel ter goedkeuring

voor te leggen.

Bij een brief van 28 oktober 2005, op dezelfde datum per drager ontvangen met

ontvangstbewijs, legde Elia, met toepassing van artikel 183, §3, van het technisch reglement,

een nieuw dossier met de allocatiemethodes voor de Frans-Belgische grens, waarop deze

beslissing betrekking heeft, ter goedkeuring voor aan de CREG.  Op verzoek van de CREG

heeft Elia, bij een (per drager verzonden) brief van 14 november 2005, gepreciseerd dat het

dossier, ingediend op 28 oktober 2005, geacht werd ook een formele aanvraag voor de

goedkeuring van de methodes voor congestiebeheer te bevatten, overeenkomstig artikel

180,§2, van het technisch reglement.

21. Met een aangetekende brief van 18 november 2005 vroeg de CREG Elia een

schadevergoedingscoëfficiënt van 110% toe te passen in geval van vermindering voor de

volledige betrokken periode, en op de maandelijkse veilingen een minimumcapaciteit van

400 MW aan te bieden boven op de op jaarbasis toegekende capaciteit van 1300 MW.

[vertrouwelijke informatie].

Bij een brief van 22 november 2005, per drager verzonden met ontvangstbewijs, diende Elia

nieuwe regels voor de toekenning van capaciteit op de koppelverbinding Frankrijk-België en

een nieuwe begeleidende nota in overeenkomstig het verzoek van de CREG op 18

november 2005.

22. Aangezien deze nieuwe methodes voor de toekenning van capaciteit en de

behandeling van de historische contracten twee nauw met elkaar vebonden vraagstukken

zijn en aan hetzelfde juridisch kader onderworpen zijn, achtte de CREG het, met het oog op

een grotere efficiëntie, aangewezen zich in één en dezelfde beslissing uit te spreken over

deze twee aspecten. Deze beslissing moet dan ook beschouwd worden als het vervolg van

het bovengenoemde voorstel van beslissing van de CREG van 30 september 2004.
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III. BEHANDELING VAN DE HISTORISCHE
CONTRACTEN

III.1. Inleiding

23. De IFB-regels regelen de betrekkingen tussen Elia (gezamenlijk met RTE) en iedere

operator (toegangsverantwoordelijke) die grensoverschrijdende transmissiecapaciteit tussen

Frankrijk en België wenst te verkrijgen. De vraag is of alle beschikbare capaciteiten

daadwerkelijk zullen worden toegewezen krachtens deze regels, dan wel of bepaalde

capaciteiten hieraan zullen ontsnappen omwille van hun prioritaire toekenning aan bepaalde

oude, zogeheten 'historische' contracten (d.w.z. de langlopende contracten die vóór de

inwerkingtreding van de eerste elektriciteitsrichtlijn werden gesloten). Volgens de CREG zou

een dergelijke prioritaire toekenning een aspect van de methodes voor de toekenning van

capaciteit en congestiebeheer zijn waarop de goedkeuringsbevoegdheid van de CREG

waarvan sprake is in de artikelen 180, §2, en 183, §2, van het technisch reglement, van

toepassing is.

Het argument dat de prioritaire rechten van dergelijke contracten niet het resultaat zouden

zijn van een methode voor de toekenning van capaciteit, maar van hun historische karakter,

en dat zij veeleer betrekking zouden hebben op de bepaling van de te verdelen beschikbare

capaciteit zoals bedoeld in artikel 176 van het technisch reglement, is niet overtuigend. Elke

beslissing betreffende de manier waarop de capaciteit zal worden toegekend, wie ook de

begunstigde is, maakt deel uit van een methode voor de toekenning van capaciteit. Artikel

176, §1, van het technisch reglement spreekt over  “capaciteit die hij (de netbeheerder) aan

de toegangsverantwoordelijken (…) ter beschikking kan stellen”, zonder te voorzien in een

bijzondere behandeling van bepaalde toegangsverantwoordelijken zoals de partijen van

langlopende contracten.  In dit artikel wordt nergens gesproken over een “resterende”

capaciteit na een prioritaire toekenning aan bepaalde toegangsverantwoordelijken. Artikel

176, §1 betreft de bepaling van de totale beschikbare transmissiecapaciteit voor de

toegangsverantwoordelijken (dus inclusief die welke zal worden toegewezen aan de

historische contracten), en dus niet slechts het deel dat verkregen wordt na aftrek van een

prioritaire capaciteit voor bepaalde toegangsverantwoordelijken.
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De artikelen 180, §2, en 183, §2, van het technisch reglement geven de CREG dus de

bevoegdheid om zich (in het kader van deze beslissing) over de behandeling van de

historische contracten op basis van de voorgestelde methodes voor de toekenning van

capaciteit of congestiebeheer uit te spreken.

24. In titel 4 van haar op 28 oktober 2005 overgemaakte begeleidende nota gewijd aan de

berekening van de beschikbare capaciteit, kondigt Elia meer bepaald de voorziene

gewaarborgde capaciteit op jaarbasis aan (namelijk 1300 MW), en bepaalt ze dat " sera

allouée aux enchères annuelles cette valeur, sous réserve qu’une décision formelle de la

CREG et de la CRE mette fin aux priorités accordées aux contrats long terme” (vrije

vertaling:”deze waarde op de jaarlijkse veiling zal worden toegekend, onder voorbehoud dat

een formele beslissing van de CREG en de CRE een einde stelt aan de prioritaire rechten,

toegekend aan de langlopende contracten").  De vooropgestelde 1300 MW omvatten dus de

capaciteiten die tot dusver (of tot voor kort voor één van hen, zie paragraaf 34 van deze

beslissing) prioritair werden toegekend aan de historische contracten.

Aldus lijkt Elia, in het kader van haar voorstel, geen standpunt te hebben willen innemen over

de behandeling van de historische contracten, maar heeft er de voorkeur aan gegeven om

aan de CREG de keuze te laten tussen de handhaving of de opheffing van de prioritaire

behandeling van de historische contracten, op het ogenblik van de invoering van het

voorgestelde nieuwe allocatiemechanisme.

Na de beschrijving van de betrokken contracten schetsen de volgende paragrafen de context

en de huidige situatie van deze contracten, waarna een standpunt wordt ingenomen ten

aanzien van de oplossing die moet worden gehanteerd gezien het toepasselijk wettelijk

kader, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen geïnterpreteerd in zijn

arrest van 7 juni 2005.

III.2. De betrokken langlopende contracten

25. Tussen eind oktober 2002 en eind november 2002 heeft de CREG de verschillende

partijen van de langlopende contracten er via verschillende brieven van op de hoogte

gebracht dat zij op grondige wijze wou aanvangen met het algemeen onderzoek van deze

contracten. Met toepassing van artikel 26, §1, van de elektriciteitswet heeft de CREG de
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verschillende partijen verzocht om haar zo snel mogelijk kopieën te bezorgen van de

desbetreffende contracten. Elia, CPTE en Electrabel hebben als bijlage bij een schrijven van

respectievelijk 4 en 9 december 2002 een kopie overgemaakt van de contracten die zij in

hun bezit hebben. Na een nieuw schrijven van de CREG van 28 april 2003 waarin

bijkomende inlichtingen werden gevraagd, hebben de verschillende partijen bevestigd dat de

lijst van de contracten waarover de CREG beschikte, volledig was en dat de contracten op

dat ogenblik nog van kracht waren.

De langlopende contracten die vandaag nog betrekking hebben op de koppelverbinding

Frankrijk-België, stemmen overeen met twee types van uitwisseling: doorvoer van energie

via het Belgische net op grond van het leveringscontract tussen EDF en SEP/NEA en de

uitwisseling die voortvloeit uit het akkoord dat werd gesloten tussen de Belgische

elektriciteitsproducenten (nu Electrabel en SPE) en EDF betreffende de productiecapaciteit

van de Franse kerncentrale Chooz B.

Vóór 1 januari 2004 moesten nog drie andere contracten in overweging worden genomen:

het Synatom-contract (richting België-Frankrijk), het Tricastin-contract (richting Frankrijk-

België) en het Tihange-contract (richting België-Frankrijk).

Het SEP/NEA-contract

26. Op 19 juni 1989 hebben EDF (Electricité de France) en SEP (de N.V. Samenwerkende

Elektriciteitsproduktiebedrijven, waarvan de naam sedert 29 december 2000, Nederlands

Elektriciteit Administratiekantoor, « NEA » is) een langetermijncontract gesloten voor de

levering van elektrische energie (hierna het “SEP-leveringscontract”). Dit contract bepaalt dat

EDF aan de Franse grens een bepaalde hoeveelheid elektriciteit levert aan SEP/NEA en

impliceert een doorvoer voor de helft via België en voor de helft via Duitsland. Het is bepaald

dat dit contract afloopt op 31 maart 2009. Er is sprake van dit contract in het arrest van het

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 7 juni 2005.

Om dit contract te kunnen uitvoeren, hebben EDF en SEP/NEA een contract moeten sluiten

met de elektriciteitsproducenten die betrokken zijn bij de doorvoer van energie tussen de

Franse en de Nederlandse grens. Daarom werden de modaliteiten volgens dewelke de

doorvoer van energie door België kan gebeuren, vastgelegd in een “Protocole d’Accord” die
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door CPTE (waarvan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit dit contract werden

overgedragen aan Elia), EDF en SEP/NEA respectievelijk op 23 november 1989, 8 en 27

februari 1990 werd ondertekend (hierna het “doorvoercontract”). Dit laatste contract zou

vervallen  op 31 december 1994, maar de partijen hebben via schriftelijk overleg (brieven

van 19 december 1994 en 9 januari 1995) gezamenlijk besloten om het voorlopig te

verlengen en dit in afwachting van een nieuwe overeenkomst tussen de drie partijen. Er werd

geen nieuw doorvoercontract gesloten en het is bijgevolg het oorspronkelijke

doorvoercontract dat nog steeds van toepassing is.

Nadat nieuwe Nederlandse bepalingen werden aangenomen waardoor Richtlijn 96/92/EG

van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (“richtlijn 96/92/EG”) werd

omgezet, zijn NEA, EDF Trading en de vijf Nederlandse elektriciteitsproducten die

aandeelhouder zijn van NEA (met name E.ON, Electrabel, Reliant, Essent en Delta) en EDF

het op 23 mei 2002 eens geworden over het feit dat het leveringscontract van 19 juni 1989

volgens een bepaalde verdeling aan de zes producenten zou worden overgedragen. Voor

wat het doorvoercontract betreft, wordt via een “Operational agreement” overeengekomen

dat de partijen al het mogelijke zullen doen om met Elia te onderhandelen en een

overeenkomst te bereiken dat ook dit contract wordt overgedragen, zodat alle rechten en

verplichtingen die uit dit contract voortvloeien, door de producenten, pro rata van hun

aandeel in NEA, worden overgenomen. In afwachting blijft NEA de tegenpartij voor wat het

doorvoercontract betreft (de “erfgenamen” kunnen exclusief gebruik maken van de rechten

die voortvloeien uit het contract, maar dienen dit te doen in naam van en voor rekening van

NEA, en uitsluitend wat betreft hun aandeel) en EDF Trading krijgt een beheersmandaat

toebedeeld voor het programmeren van de uitwisselingen. Elia aanvaardt, in een naar NEA

verstuurde fax van 21 mei 2002, de overname van het operationeel beheer van het

EDF/NEA-contract door EDF Trading.

27. Via het doorvoercontract garandeert CPTE/Elia dat 50% van de doorvoer van energie

die in het leveringscontract tussen EDF en NEA is opgenomen, kan gebeuren via het

Belgische transmissienet. Deze garantie is evenwel niet absoluut en de artikelen 2, 4 en 5

van het contract beschrijven de mate waarin het leveringscontract prioritair is ten overstaan

van andere uitwisselingen en de zeer beperkte gevallen (in geval van overmacht, uitgaande

van de CPTE 5 dagen per jaar,…) waarin de doorvoer beperkt kan zijn of kan worden

onderbroken.
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Het Chooz B contract

28. Het Chooz B contract werd in de jaren 1980 door EDF en de Belgische

elektriciteitsproducenten gesloten, onder bescherming van de Belgische en de Franse

regering, in het kader van hun samenwerking op het vlak van de productie van elektriciteit

van nucleaire oorsprong. De participatie van de Belgische elektriciteitsproducenten in Chooz

B die opgenomen is in dit contract, was opgenomen in het nationaal uitrustingsprogramma

van de productiemiddelen van 1983-1993 van het Beheerscomité van de

Elektriciteitsondernemingen en werd door de Minister van Economische Zaken goedgekeurd.

Dit plan beoogde voor de jaren 1983-1993, via een investeringsprogramma dat de relaties

tussen de diverse productiefactoren regelde, de behoeften inzake elektrische energie en de

middelen die moesten woden aangewend om in die behoeften te voorzien, te bepalen7 . Van

de verschillende mogelijke strategieën (waartoe ook de installatie begin 1993 van een

Belgische kerncentrale van 1300 MW behoorde), werd uiteindelijk geopteerd voor een

participatie van [vertrouwelijke informatie]% in ieder van de 2 eenheden van Chooz B en

later zou er dan een Franse participatie zijn ten belope van 50% in een nog te bouwen

Belgische kerncentrale (dit project werd uiteindelijk opgegeven). Volgens het toenmalige

Controlecomité zou deze strategie de meest goedkope bevoorradingszekerheid waarborgen

op een wijze die een grote soepelheid van aanpassing in de tijd mogelijk maakt. De

beslissing dat beide landen op het vlak van kernenergie zouden gaan samenwerken, met

name door de Belgische participatie in Chooz B, maakte ook het voorwerp uit van een

principeovereenkomst tussen de Franse en de Belgische regeringen.

Op 1 oktober 1984 hebben de « Belgische elektriciteitsproducenten » (toen EBES,

INTERCOM, UNERG en SPE, vandaag Electrabel en SPE) een “contrat de réservation de

puissance et de fourniture d’énergie électrique se rapportant aux tranches 1 et 2 de la

centrale nucléaire de Chooz B » gesloten. Het contract van 1 oktober 1984 (hierna het

“contract Chooz B”) stelde dat [vertrouwelijke informatie ]% van de productie van de centrale

Chooz B (met andere woorden, [vertrouwelijke informatie]% van het vermogen en van de

energie die op de twee delen van de centrale beschikbaar zijn) door EDF werd

voorbehouden aan de Belgische elektriciteitsproducenten vanaf de dag waarop de eerste

van de twee delen werd aangesloten tot de dag waarop de exploitatie van de twee delen

wordt stopgezet (wat overeenkomt met [vertrouwelijke informatie]% van 2x1500 MW, of

7 Definitie die het Arbitragehof heeft gegeven in zijn arrest 57/95 van 12 juli 1995, B.S., 1 september
1995, B.12.2.
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[vertrouwelijke informatie] MW). Het contract werd bijgevolg afgesloten voor de levensduur

van de centrale. Als tegenprestatie voor de levering hebben de elektriciteitsproducenten er

zich toe verbonden om [vertrouwelijke informatie]% van de investering en van de

exploitatiekosten van de centrale te betalen en om een representatief deel van de uitgaven

voor kernbrandstof te betalen. Het contract stelt dat EDF eigenaar blijft van de centrale en

deze alleen exploiteert.

De indienstneming van de centrale liep meerdere jaren vertraging op en de aansluiting van

Chooz B vond pas plaats in augustus 1996. Het verlengen van de constructietermijn van de

centrale en de risico’s die gepaard gaan met het opstarten ervan, alsook de stopzetting in die

periode van het project om een nieuwe kerncentrale («N8», waaraan EDF zou deelnemen) in

België te bouwen, hebben de partijen ertoe gebracht hun leveringscontract aan te passen op

1 juni 1997. [vertrouwelijke informatie].

29. Het contract Chooz B (aangevuld met avenant nr. 2 van 1 juni 1997 en het technische

reglement van 26 december 1997) vermeldt geen bijzondere bepalingen met betrekking tot

het gebruik van de transmissielijnen, maar bepaalt dat de levering van de energie gebeurt

aan de Frans-Belgische grens (artikel 3 van avenant nr. 2 en artikel 2.2 van het technisch

reglement) en dat de energie wordt afgenomen aan de aansluitingsklemmen van de centrale,

wat overeenkomt met de grens (artikel 6.3 van het leveringscontract).

De Synatom-, Tricastin- en Tihange-contracten

30. Om de nodige elektrische stroom voor de werking van de fabriek van Eurodif (fabriek

voor uraniumverrijking) te leveren, heeft EDF een kerncentrale gebouwd op dezelfde site als

die van de fabriek, de site Tricastin. Synatom (Belgische vennootschap belast met de

bevoorrading van de Belgische kerncentrales in verrijkt uranium) en Eurodif hebben in 1975

een contract gesloten waarbij Eurodif zich ertoe verbindt Synatom verrijkt uranium te leveren

en waarin bepaald wordt dat Synatom enkel de verrijkingsdiensten betaalt en aan Eurodif de

nodige elektriciteit levert voor de productie van het verrijkt uranium dat voor haar bestemd is.

Aangezien EDF zich toen belastte met de bevoorrading in elektrische stroom van Eurodif,

sloot Synatom een contract met EDF en een contract met Electrabel waarbij Synatom zich

ertoe verbond EDF bij de Frans-Belgische grens de energie ter beschikking te stellen die

nodig was voor de door Eurodif te leveren verrijkingsdiensten, en dit met Electrabel als

tussenpersoon (Synatom-contract).
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Electrabel van zijn kant ondertekende op 5 december 1975 een contract voor de levering van

elektrische energie met betrekking tot de delen 1 en 4 van de kerncentrale van Tricastin

(Tricastin-contract) waarin bepaald wordt dat Electrabel beschikt over een recht van

[vertrouwelijke informatie]% van het vermogen en de energie die beschikbaar zijn in de vier

delen van de kerncentrale van Tricastin (centrale in Frankrijk, eigendom van EdF). Deze

energie werd door EDF geleverd op de Frans-Belgische grens.

Het derde contract is dat waarbij Electrabel zich ertoe verbindt aan EDF het EDF-aandeel

van [vertrouwelijke informatie]% in Tihange aan de Frans-Belgische grens te leveren.

Deze drie contracten genoten een prioritaire behandeling wat de toekenning van

grensoverschrijdende transmissiecapaciteit betreft.

31.  Verder werd de CREG in een brief van 19 december 2003 door Electrabel ingelicht

over de overeenkomst die einde 2003 gesloten werd tussen Electrabel en EDF en waarbij

deze elkaar wederzijds de toestemming gaven om hun respectieve aandelen in de centrales

van Tihange 1 en Tricastin te gelde te maken in het land van productie en dus aan hun

toegangsrechten tot de koppelverbinding te verzaken vanaf 1 januari 2004, in het kader van

de bovengenoemde Tricastin- en Tihange-contracten. Sedert die datum zijn de historische

rechten betreffende grensoverschrijdende transmissie met betrekking tot de desbetreffende

contracten bijgevolg zonder voorwerp geworden, aangezien de geproduceerde energie

geleverd wordt in het land van productie. In aansluiting hierop werden de contracten voor de

levering van elektriciteit, die Synatom met EDF enerzijds en Electrabel anderzijds had

gesloten, stopgezet met ingang van 1 januari 2004, Synatom was nu koper van energie op

de Franse markt om ze, via RTE, aan Eurodif te leveren.

32. Die elementen hebben tot gevolg dat het onderzoek, door de CREG, van de situatie

van de bovengenoemde drie contracten, geen bestaansreden meer heeft in het kader van

deze beslissing.
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III.3. Huidige context

33. Vóór 1 september 2005 voorzagen de methodes voor de toekenning van capaciteit

voor de zuidergrens in een prioritair allocatiesysteem voor de twee historische contracten

(375 MW voor het SEP-doorvoercontract en [vertrouwelijke informatie] MW voor het Chooz B

contract, waarvan [vertrouwelijke informatie] MW voor Electrabel en [vertrouwelijke

informatie] MW voor SPE). Volgens het mechanisme, beschreven in de "Convention relative

à l’allocation commune de la capacité de transfert à la frontière franco-belge", in 2002 tussen

Elia en RTE gesloten, om de beschikbare capaciteit voor maand- en dagtoekenningen te

berekenen, wordt het saldo van de capaciteiten, gereserveerd voor langlopende contracten,

afgetrokken van de totale capaciteit. De op de koppelverbinding beschikbare capaciteit wordt

dan prioritair toegekend aan deze contracten, en eenmaal de voor deze contracten

gereserveerde capaciteit is afgetrokken van de totale capaciteit, wordt de rest maandelijks

en vervolgens dagelijks toegewezen op basis van prioriteitslijsten.

34. In zijn arrest van 7 juni 2005 (zie paragrafen 35 en volgende hierna) heeft het Hof van

Justitie van de Europese Gemeenschappen, gevolg gevend aan een prejudiciële vraag van

een Nederlandse rechter, geoordeeld dat een prioritaire toegang tot een deel van de

grensoverschrijdende transmissiecapaciteit, aan SEP/NEA toegewezen uit hoofde van

verplichtingen die werden aangegaan vóór de inwerkingtreding van de eerste

elektriciteitsrichtlijn, maar zonder dat de in artikel 24 van deze richtlijn omschreven procedure

werd nageleefd, als discriminerend en bijgevolg als in strijd met de richtlijn moet worden

beschouwd. Zonder een uitspraak ten gronde van de Nederlandse rechter af te wachten,

heeft TenneT het noodzakelijk geacht het arrest van het Hof onmiddellijk toe te passen en

dus op 1 september 2005 een einde te stellen aan de prioritaire reservering van capaciteit op

de Nederlands-Belgische en Nederlands-Duitse grenzen. In aansluiting op deze beslissing

van TenneT, hebben de Franse en Belgische transmissienetbeheerders, RTE en Elia, in

onderling overleg beslist, de 350 MW8 die prioritair waren toegekend aan het SEP-

doorvoercontract, voor september 2005, en vervolgens voor oktober en november 2005, ter

beschikking te stellen van de markt op de zuidergrens, en de overeenkomstige capaciteit op

maandbasis toe te kennen volgens de toepasselijke toekenningsmechanismen(beschreven

in het document “Toegangsvoorwaarden  voor de interconnectie Frankrijk-België”).

8 Volgens door Elia verstrekte informatie zouden de 375 MW, toegewezen aan Elia, vanaf april 2005
verminderd zijn tot ongeveer 350 MW.
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Elia heeft bovendien niet in wijzigingen voorzien in het stelsel voor prioritaire

capaciteitstoekenning in het kader van het Chooz B contract. Elia vindt inderdaad dat deze

vraag door de CREG moet worden beslecht.

III.4. Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen van 7 juni 2005 in de zaak C-17/039

35. In deze zaak heeft het Hof zich, gevolg gevend aan een prejudiciële vraag van het

College van beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) met toepassing van artikel 234 van het

EG-verdrag, uitgesproken over de prioritaire rechten die Nederland aan SEP/NEA heeft

toegewezen op de grensoverschrijdende transmissiecapaciteit voor de grenzen met België

en Duitsland, en heeft het zijn interpretatie gegeven van de artikelen 7.5 en 16 van richtlijn

96/92/EG, die nu opgeheven is.

Artikel 7.5 van deze richtlijn bepaalde algemeen dat het optreden van de

transmissienetbeheerder objectief, transparant en niet-discriminerend moet zijn (wat inhoudt

dat hij afziet van iedere discriminatie tussen netgebruikers). Artikel 16 bepaalde dat de

toegang tot het net (inclusief de koppelverbindingen) conform objectieve, transparante en

niet-discriminerende criteria diende te gebeuren.

36. Vóór de liberalisering van de elektriciteitsmarkt werden door SEP/NEA contracten voor

de aankoop van elektriciteit gesloten in het kader van de taak van algemeen economisch

belang waarmee SEP/NEA toen belast was en waarvoor SEP/NEA over een

invoermonopolie beschikte. Eén van die contracten is juist het leveringscontract tussen EDF

en SEP, waarvan sprake is in paragraaf 26 van de onderhavige beslissing. Ingevolge de

goedkeuring van richtlijn 96/92/EG werd SEP/NEA van deze taak ontheven en verloor ze

haar invoermonopolie. In het kader van de omzetting van de richtlijn besliste DTe prioritair

invoercapaciteit voor elektriciteit te reserveren voor SEP/NEA, om SEP/NEA in staat te

stellen zijn aankoopcontracten verder na te komen. Die prioritaire toekenning van capaciteit

werd vervolgens uitdrukkelijk bij de wet geregeld.

9 HvJ, 7 juni 2005, Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Amsterdam Power Exchange Spotmarke
BV, Eneco NV t/ Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie, zaak C-17/03, Jur. HvJ, 2005,
p.00.
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Het Hof was van oordeel dat de aan SEP/NEA verleende prioritaire toegang tot het net voor

grensoverschrijdende elektriciteitstransmissie een discriminerende behandeling vormt, die

niet wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat deze onderneming ter vervulling van

haar taak van algemeen economisch belang langlopende contracten had gesloten. Een

dergelijke discriminerende behandeling is bijgevolg een schending van de artikelen 7.5 en 16

van richtlijn 96/92/EG.

Het Hof preciseerde dat dezelfde richtlijn in zijn artikel 24 in de mogelijkheid had voorzien om

een overgangsregeling toe te passen, op grond waarvan de lidstaten ontheffingen van de

artikelen 7 en 16 van de richtlijn kunnen vragen, wanneer vóór de inwerkingtreding van de

richtlijn gesloten contracten wegens de bepalingen van de richtlijn niet kunnen worden

uitgevoerd. Zo kreeg Nederland de mogelijkheid om, in het jaar volgend op de

inwerkingtreding van de richtlijn, een tijdelijke ontheffing van de artikelen 7.5 en 16 van de

richtlijn aan te vragen ten gunste van SEP/NEA, maar heeft het dat niet gedaan.

Volgens het Hof zou de in artikel 24 van de richtlijn voorziene ontheffing haar betekenis

verliezen, indien een lidstaat werd toegestaan om importeurs van elektriciteit eenzijdig, en

zonder de in dit artikel beschreven procedure te volgen, verschillend te behandelen, en zou

daardoor de toegang tot de markt van nieuwe ondernemers ernstig in gevaar worden

gebracht en de positie van vroegere Nederlandse monopolist tegen de concurrentie van

andere marktdeelnemers kunnen worden beschermd op een wijze die verder gaat dan de

mogelijkheden die de gemeenschapswetgever heeft voorzien, met miskenning van het doel

van de richtlijn, namelijk de overgang van een monopolistische en gesloten markt naar een

open en concurrerende markt. Het in artikel 24 van de richtlijn voorziene systeem van

ontheffing dient tevens om de gelijkheid van de vroegere nationale monopolisten te

waarborgen.

Het Hof heeft bovendien geoordeeld dat de laatste overweging van de richtlijn, volgens

welke de richtlijn slechts een nieuwe fase in de liberalisering van de markt vormt die nog

bepaalde belemmeringen met betrekking tot de handel in elektriciteit tussen de Lidstaten laat

bestaan, evenals de vijfde overweging van de richtlijn, volgens welke de interne markt voor

elektriciteit geleidelijk tot stand moet komen, geen ontheffingen van de artikelen 7.5 en 16

van de richtlijn kunnen rechtvaardigen.

Het Hof heeft tenslotte enerzijds het argument afgewezen dat gebaseerd was op het

beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen, omdat de
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gemeenschapsinstellingen geen enkele gedragslijn hebben aangenomen die verwachtingen

wekte ten aanzien van een wettelijke status-quo op gemeenschapsniveau, noch de hoop liet

bestaan op het genieten van een prioritair recht om het grensoverschrijdend transmissienet

te gebruiken tot het aflopen van de contracten. Het Hof verwierp anderzijds het argument,

gebaseerd op het rechtszekerheidsbeginsel, omdat dit beginsel niet vereist dat zich geen

wetswijzigingen voordoen, maar veeleer dat de wetgever rekening houdt met de bijzondere

situaties voor de marktdeelnemers, wat de Europese wetgever precies bepaald heeft in

artikel 24 van de richtlijn; omdat de opzegging van de betrokken contracten slechts een

eventueel en onrechtstreeks gevolg van de richtlijn zou zijn; en omdat punt 2 van de bijlage

van Verordening nr.1228/2003 van het Europees Parlement en de Raad volledig coherent

met de interpretatie die aan de artikelen 7.5 en 16 van de richtlijn wordt gegeven.

Zo komt het Hof tot het besluit dat de artikelen 7.5 en 16 van de richtlijn zich verzetten tegen

nationale maatregelen die een onderneming bij voorrang grensoverschrijdende

transmissiecapaciteit voor elektriciteit verlenen, ongeacht ok deze maatregelen afkomstig

zijn van de netbeheerder, van de toezichthouder op het netbeheer of van de wetgever,

wanneer voor dergelijke maatregelen geen toestemming is verleend in het kader van de

procedure van artikel 24 van de richtlijn.

37. De beginselen die het Hof van Justitie in zaak C-17/03 heeft aangehaald in verband

met de artikelen 7.5 en 16 van richtlijn 96/92/EG, moeten nu worden omgezet naar de

overeenstemmende bepalingen van richtlijn 2003/54/EG, die de eerste richtlijn van 1 juli

2004 heeft opgeheven. De verplichting van non-discriminatie vanwege de netbeheerder,

vervat in artikel 7.5 van richtlijn 96/92/EG, werd zo overgenomen in artikel 9.e) van richtlijn

2003/54/EG, en het verbod voor de lidstaten (inclusief de regelgevende instanties) om de

toegang tot het net op niet-discriminerende wijze te organiseren, bedoeld in artikel 16 van

richtlijn 96/92/EG, werd overgenomen in artikel 20.1 van richtlijn 2003/54/EG. De Europese

wetgever achtte het bovendien aangewezen in een specifieke bepaling voor de

regelgevende instanties te voorzien voor wat de regels voor de toekenning van

koppelcapaciteit en hun niet-discriminerend karakter betreft (artikel 23.1.a) van die zelfde

richtlijn).

Richtlijn 2003/54/EG heeft de lidstaten niet opnieuw de mogelijkheid geboden een

ontheffende regeling aan te vragen, zoals die voorzien was in artikel 24, punten 1 en 2, van

richtlijn 96/92/EG, om bijvoorbeeld de toekenning van prioritaire grensoverschrijdende

transmissierechten aan vroegere langlopende contracten toe te staan. Dit was trouwens
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voorspelbaar: aangezien de in artikel 24 van richtlijn 96/92/EG bedoelde overgangsregeling

beperkt was in de tijd, zou het niet logisch geweest zijn de lidstaten, in het kader van de

tweede richtlijn, toe te laten opnieuw te vragen om  te mogen genieten van een systeem dat

afwijkt van bepalingen of beginselen die al aanwezig waren in de eerste richtlijn.

Hieruit volgt dat een prioritaire toegang tot een deel van de grensoverschrijdende

transmissiecapaciteit voor elektriciteit die aan een marktdeelnemer wordt verleend wegens

verplichtingen die hij vóór de inwerkingtreding van richtlijn 96/92 is aangegaan, maar zonder

dat de procedure van artikel 24 van de richtlijn in acht is genomen, eveneens als

discriminerend moet worden aangemerkt in de zin van de artikelen 9.e), 20.1 en 23.1.a) van

richtlijn 2003/54/EG.

38. De CREG is van oordeel dat artikel 11, punten 1 en 2, van richtlijn 2003/54/EG (artikel

8.2 van richtlijn 96/92/EG) niet van toepassing is in het kader van deze analyse. Kijkt men

immers naar de letter en het geheel, alsook de historiek van dit artikel, dan het artikel

betrekking heeft op een specifieke technische taak van de transmissienetbeheerder, namelijk

de dispatching van productie-eenheden en de berekening van de elektriciteitsstromen

volgend uit deze dispatching op de koppelverbindingen. Dit artikel voorziet in regels die de

transmissienetbeheerder moet naleven 10 opdat hij geen commercieel voordeel kan halen uit

deze technische taak.

Het argument op grond waarvan artikel 8.2 van richtlijn 96/92/EG, en meer bepaald de

inleidende zin ("onverminderd de levering van elektriciteit op basis van contractuele

verplichtingen"), die letterlijk wordt overgenomen in artikel 11.1 van richtlijn 2003/54/EG, zou

betekenen dat de contracten, gesloten vóór de inwerkingtreding van richtlijn 96/92/EG,

ontsnappen aan de verplichting om het gebruik van koppelverbindingen te onderwerpen aan

criteria, die onder meer op een niet-discriminerende manier moeten worden toegepast om de

goede werking van de interne markt voor elektriciteit te waarborgen, is niet overtuigend. In

het arrest van 7 juni 2005 heeft het Hof van Justitie trouwens geoordeeld dat deze bepaling

rechtstreeks noch onrechtstreeks de draagwijdte beperkt van het non-discriminatiebeginsel

waarvan sprake is in de artikelen 7.5 en 16 van richtlijn 96/92/EG en het bijgevolg niet

mogelijk is met succes een beroep daarop te doen11.

10 Zie voorstel voor een Richtlijn van de Commissie van februari 1992, P.B., C 65, 14 maart 1992, blz.
4.
11 Zie paragraaf 68 van het arrest van het Hof.
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Uit de voorbereidende werken van richtlijn 96/92/EG volgt bovendien dat de uitzondering met

betrekking tot de contracten tot doel heeft een wisselwerking tussen de transmissie- en de

distributienetten te voorkomen:

"(Artikel 13.2) Onverminderd de levering, aan de distributiemaatschappijen, van
elektriciteit afkomstig van hun eigen productiecentrales die rechtstreeks met hun
distributienet verbonden zijn, bepaalt hij, met naleving van de contractuele
verplichtingen, het beroep van de productie-installaties en onverminderd de levering
aan de distributiemaatschappijen van de daadwerkelijke behoeften van het net, op
basis van criteria die zijn goedgekeurd door de betrokken lidstaat. Deze criteria
moeten objectief en transparant zijn, en op niet-discriminerende wijze worden
toegepast, en zij mogen de werking van de interne elektriciteitsmarkt niet
verstoren"12.

Om dezelfde redenen als die welke zopas werden vermeld, is er geen enkel verband tussen

de uitzondering betreffende de contractuele verplichtingen waarvan sprake is in artikel 8.2

van richtlijn 96/92/EG en de uitzondering bedoeld in artikel 14.2 van het oorspronkelijke

voorstel van richtlijn (toekomstige richtlijn 96/92/EG). Bijgevolg kan men niet spreken van

een overdracht van een dergelijke uitzondering van het tweede naar het eerstgenoemde

artikel. Artikel 14.2 van het oorspronkelijke voorstel van richtlijn van de Europese Commissie

van februari 199213, liet de transmissienetbeheerder immers toe de toegang tot en het

gebruik van zijn transmissienet  te weigeren “indien dat gebruik afbreuk zou doen aan de

transmissie van elektriciteit om aan een bij de wet opgelegde verbintenis of aan

verbintenissen uit overeenkomst te voldoen”.  De Raad van Ministers van de Europese Unie

heeft deze bepaling echter niet behouden14 en het Europees Parlement is hem hierin

gevolgd15. Hieruit blijkt dan ook duidelijk dat de Europese instanties die de oude (en ook de

nieuwe) elektriciteitsrichtlijn hebben aangenomen, niet konden akkoord gaan met een

dergelijke bepaling die een absoluut voorrangsrecht toekende aan contracten gesloten door

privé-ondernemingen. Ze hebben deze bepaling zelfs niet door een meer genuanceerde

bepaling vervangen die bijvoorbeeld een prioriteitsrecht zou toekennen aan de

overeenkomsten gesloten vóór de inwerkingtreding van richtlijn 96/92/EG, maar opteerden

voor een ontheffingsmechanisme dat in de tijd beperkt is en door de Europese Commissie

gecontroleerd wordt, namelijk het mechanisme waarvan sprake is in artikel 24 van richtlijn

96/92/EG.

12 Zie gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteitsmarkt, P.B., C 123 van 04 mei 1994, blz. 1.
13 P.B., C 65 van 14 maart 1992.
14 P.B., C 315-18 van 24 oktober 1996.
15 P.B., C 20-55 van 20 januari 1997.
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39. Het non-discriminatiebeginsel dat door het Hof van Justitie wordt geïnterpreteerd in het

hoger genoemde arrest, is ook aanwezig in andere bepalingen van de sectorale wetgeving.

Deze bepalingen moeten eveneens geïnterpreteerd worden in de zin die het Hof heeft

bepaald.

Zo verwijst EG-verorderning nr.1228/2003 naar het niet-discriminerende karakter dat de

normen ter beschrijving van de methodes voor congestiebeheer moeten hebben (artikel 6.1

en bijlage).

Hetzelfde geldt voor diverse artikelen van het technisch reglement die de omzetting zijn van

de in het bovengenoemde arrest van het Hof geïnterpreteerde bepalingen (of de

overeenstemmende bepalingen van richtlijn 2003/54/EG), namelijk: artikel 8 dat bepaalt dat

de netbeheerder zich moet onthouden van elke discriminatie in het kader van zijn taken en

verplichtingen of uitgevoerde diensten; artikel 180, §1, dat bepaalt dat de netbeheerder op

niet-discriminerende wijze de methodes voor het beheer van congestie bepaalt; en artikel

183, §2, dat bepaalt dat de methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit aan

de toegangsverantwoordelijken van energie-uitwisselingen met de buitenlandse netten niet-

discriminerend moeten zijn.

Wat EG-verordening nr.1228/2003 betreft, moet worden opgemerkt dat de bijlage, over de

situatie van de langlopende contracten, bepaalt dat, enerzijds, "rechten op prioritaire toegang

tot koppelingscapaciteit niet kunnen worden toegewezen aan contracten die strijdig zijn met

de artikelen 81 en 82 van het verdrag" en, anderzijds, "bestaande langlopende contracten

geen prioritaire rechten krijgen bij vernieuwing". Sommigen leiden af uit deze bepalingen en

uit het "Discussion paper on congestion management"16, van het 8ste Europese Forum over

de elektriciteitsregulering in februari 2002 (ook het « Forum van Florence» genoemd) of uit

nog andere documenten van het Forum van Florence, dat de langlopende contracten die niet

in strijd zijn met de artikelen 81 en 82 van het verdrag, moeten worden nageleefd en

bijgevolg een prioritair karakter moeten genieten, uitgezonderd in geval van vernieuwing.

Het Hof van Justitie heeft deze argumentatie niet aanvaard in zijn arrest van 7 juni 2005, en

heeft niet geoordeeld dat de bepalingen van deze verordening van aard waren om zijn

interpretatie van de artikelen 7.5 en 16 van richtlijn 96/92/EG ter discussie te stellen.

16 Dit document preciseert dat: : « the directive on internal market on electricity does not prohibit long
term contracts if they where concluded before the adoption of the directive. However, their validity
remains to be considered under competition rules on a case by case basis taken into account
foreclosure effects ».
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III.5. Analyse

Inleiding

40. Anders dan in Nederland heeft de CREG of de Belgische wetgeving geen maatregelen

genomen die voorziet in een prioritaire toekenning van grensoverschrijdende

transmissiecapaciteit voor elektriciteit met het oog op de uitvoering van historische

contracten.

De beslissing om prioritair grensoverschrijdende transmissiecapaciteit toe te wijzen, is tot

heden uitgegaan van transmissienetbeheerder Elia. Toen de CREG, in het begin van haar

analyse, Elia hierover ondervroeg, verklaarde Elia meermaals (met name in haar

briefwisseling van 21 en 22 mei 2003) dat zij langlopende contracten alleen prioritair

behandelde omdat zij betrokken was door deze contracten die vóór de oprichting van Elia

werden gesloten, in zoverre dat het deel van deze contracten dat betrekking had op de

elektriciteitstransmissie, haar in 2001 op geldige wijze was overgedragen door CPTE. Zolang

er geen gerechtelijke beslissing of een beslissing van een bevoegde overheid is die stelt dat

deze contracten de wettelijke of reglementaire bepalingen schenden, zegt Elia gehouden te

zijn tot de uitvoering ervan en verleent zij bijgevolg voorrang aan deze contracten.

41. Aangezien Elia in zijn voorstel betreffende een nieuwe mechanisme voor de

toekenning van capaciteit geen standpunt heeft willen innemen over de behandeling van de

historische contracten, maar de CREG de keuze wilde laten tussen het behoud of de

afschaffing van de prioritaire behandeling van deze contracten, bepaalt de CREG in wat

volgt aan het einde van een analyse betreffende de beginselen die het Hof van Justitie in zijn

arrest van 7 juni 2005 heeft aangehaald, wat volgens haar de aangewezen optie is.

Verschillende behandeling?

42. De capaciteit die op de koppelverbinding beschikbaar is, moet in principe op dezelfde

manier beschikbaar zijn voor iedere onderneming die energie in of via België wil invoeren.

Het is bijgevolg essentieel dat de methodes die door Elia worden gehanteerd voor de

toekenning van de grensoverschrijdende transmissiecapaciteit, alle marktspelers op voet van
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gelijkheid behandelen Welnu, door prioritair grensoverschrijdende transmissiecapaciteit toe

te kennen aan bepaalde ondernemingen die langlopende contracten hebben gesloten toen

er nog geen sprake was van mededinging op deze markt, geeft men doorgaans een

gunstigere behandeling aan vroegere monopolisten, waarvan de meeste ook vandaag nog

een dominante positie innemen op hun markten die geleidelijk aan worden vrijgemaakt.

Volgens een voorzichtige raming op basis van de gegevens waarover de CREG beschikt, zal

voor 2006 een capaciteit beschikbaar zijn van 1700 MW in de zomer en 2700 MW in de

winter17. De [vertrouwelijke informatie] MW van het Chooz B contract stemmen overeen met

[vertrouwelijke informatie]% van de capaciteit die in de zomer beschikbaar is, en

[vertrouwelijke informatie]% van de capaciteit die in de winter beschikbaar is. De 350 MW

van het SEP-contract stemmen overeen met 20,5% van de capaciteit die in de zomer

beschikbaar is, en 13% van de capaciteit die in de winter beschikbaar is. Samen zouden

deze contracten, als de prioritaire toekenning behouden blijft, tot [vertrouwelijke informatie]%

van de beschikbare capaciteit in beslag nemen in de zomer 2006, zodat nog weinig

capaciteit overblijft voor de andere operatoren, die nochtans met velen zijn om de capaciteit

te verwerven. Zij zouden slechts over een jaarcapaciteit van maximaal [vertrouwelijke

informatie] MW beschikken, terwijl ook zij precies behoefte hebben aan stabiliteit, en meer

bepaald aan de zekerheid dat zij op regelmatige basis een bepaalde hoeveelheid elektriciteit

kunnen invoeren. In het licht van deze situatie zouden zij een ernstig concurentieel nadeel

lijden ten opzichte van Electrabel, SPE en SEP/NEA, te meer omdat het monopolie van

Electrabel als enige elektriciteitsproducent in België maakt dat de mededinging op het vlak

van de elektriciteitslevering alleen kan spelen via de elektriciteit die geproduceerd wordt in

het buitenland, en meer bepaald in Frankrijk18. Tegen die achtergrond zou het voorgestelde

nieuwe veilingsysteem de Belgische markt niet kunnen openstellen voor een daadwerkelijke

mededinging.

43. Uit al die elementen kan men afleiden dat, in de richting Frankrijk-België op de

zuidergrens, een prioritaire toegang voor de Chooz B en SEP-contracten, en dus voor

17 Men kan zich hier niet baseren op gegevens die ETSO heeft gepubliceerd over de beschikbare
capaciteiten. Die zijn immers geen afspiegeling van de werkelijkheid en hebben bovendien slechts
een zuiver indicatieve waarde ("non-binding"). Deze gegevens zijn gebaseerd op een
gestandaardiseerde berekeningsmethode die geen rekening houdt met lokale bijzonderheden.
18 Zoals het Hof in zijn arrest heeft gepreciseerd, kan de concurrentie inzake levering van elektriciteit
in Nederland ook nagenoeg alleen spelen via de in het buitenland geproduceerde (en eventueel via
België ingevoerde) elektriciteit.
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Electrabel, SPE en SEP/NEA, op het ogenblik dat het nieuwe veilingsysteem operationeel

wordt,, een verschillende behandeling zou vormen.

Ontbreken van ontheffing op basis van artikel 24 van richtlijn 96/92/EG

44. Om te bepalen of een verschillende behandeling discriminerend is, moet worden

gecontroleerd of het verschil al dan niet gerechtvaardigd wordt door objectieve

omstandigheden, met name rekening houdend met het niet-vergelijkbare karakter van de

situaties. De eenvoudige vaststelling dat ondernemingen vóór de liberalisering langlopende

contracten hebben gesloten, is niet voldoende om aan te nemen dat hun situatie verschilt

van die van andere ondernemingen. De liberalisering heeft immers juist tot doel de voordelen

waarvan bepaalde ondernemingen vroeger konden genieten, op te heffen door regels in te

voeren op grond waarvan alle operators op voet van gelijkheid moeten worden geplaatst.

Door als voorwaarde voor een gunstigere behandeling te stellen dat ondernemingen

langlopende contracten hebben gesloten, terwijl alleen ondernemingen die vóór de

liberalisering al bestonden, aan die voorwaarde kunnen voldoen, zou men rechtstreeks

ingaan tegen de eisen en de principes van de liberalisering, en meer in het bijzonder tegen

het recht van toegang tot het net voor iedere markdeelnemer, dat uitdrukkelijk wordt erkend

in de wetgeving die van toepassing is op de sector.

45. Het Hof van Justitie heeft die principes in zijn arrest van 7 juni 2005 erkend en heeft

geoordeeld dat de bijzondere situaties die het gevolg zijn van de juridische context die vóór

de inwerkingtreding van richtlijn 96/92/EG bestond, worden behandeld in een specifieke

bepaling, met name artikel 24 van richtlijn 96/92/EG en zijn afwijkende regeling. Argumenten

met betrekking tot deze vroegere juridische context, kunnen dus, onverminderd de

toepassing van het bovengenoemde artikel 24, geen objectieve rechtvaardiging vormen van

de beoogde verschillende behandeling.

46. Een verschillende behandeling waarbij Elia Electrabel, SPE en SEP/NEA bij voorrang

toegang verleent tot het grensoverschrijdend transmissienet voor elektriciteit, kan bijgevolg

niet objectief gerechtvaardigd worden. Net zoals Nederland heeft België namelijk artikel 24

van richtlijn 96/92/EG niet ingroepen om een tijdelijke afwijking in die zin van de artikelen 7.5

en 16 van deze richtlijn te vragen ten gunste van de partijen in de Chooz B en SEP/NEA-

contracten.
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In aansluiting op een vraag die de CREG eind april 2003 heeft gesteld, antwoordde de

Staatssecretaris die toen bevoegd was voor Energie, dat België aan de Europese

Commissie niet had gevraagd een overgangsregeling, type "artikel 24" te genieten.

De CREG kreeg van de CRE de bevestiging dat een dergelijke aanvraag, gebaseerd op

artikel 24 van richtlijn 96/92/EG, ook niet werd ingediend door Frankrijk.

Toepasselijkheid van de beginselen die het Hof van Justitie in zijn arrest van 7 juni

2005 heeft aangehaald op de situatie van de Frans-Belgische grens.

47. Het argument op grond waarvan het arrest van het Hof van 7 juni 2005 de

prioriteitsrechten van het Chooz-B contract niet zou beïnvloeden, omdat de feitelijke context

waarop dit arrest betrekking heeft, verschilt van de situatie waarin de partijen in het Chooz B

contract (Electrabel en SPE) zich bevinden, is niet overtuigend.

48. Het eerste ingeroepen verschil is dat het, in het geval van het Chooz B contract, niet

gaat om een commerciële levering onder onafhankelijke ondernemingen vanuit Frankrijk

naar België, maar om de toegang tot en het gebruik van, voor Electrabel en SPE, van hun

eigen elektriciteit die in Frankrijk wordt geproduceerd door een centrale waarvan zij mede-

eigenaar zijn met EDF.

Vooreerst moet men zich afvragen of men werkelijk van een eigendomsrecht voor Electrabel

en SPE kan spreken ten aanzien van Chooz B. Gelet op de inhoud van artikel 7 van het

Chooz B contract valt dit te betwijfelen, aangezien hier bepaald wordt dat de installaties van

de delen B1 en B2 eigendom zijn van EDF en door EDF gebouwd en in bedrijf gesteld

werden en geëxploiteerd worden in dezelfde technische omstandigheden als de rest van zijn

kernpark. De Franse wetgeving vereiste namelijk dat EDF de enige eigenaar van de centrale

zou blijven. Hoewel het Chooz B contract van nature aanleunt bij een associatiecontract, kan

het moeilijk anders worden gezien dan als een contract voor de aankoop van elektriciteit

door Electrabel en SPE bij EDF.

Vervolgens deelt CREG niet de mening dat de interpretatie van het Hof alleen relevant zou

zijn indien de prioriteitsrechten worden toegekend voor de uitvoering van een contract voor

de verkoop van elektriciteit. Paragraaf 88 van het bovengenoemde arrest van het Hof is zeer

algemeen geformuleerd, want hij spreekt over “nationale maatregelen die een onderneming
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bij voorrang grensoverschrijdende transmissiecapaciteit voor elektriciteit verlenen", zonder te

preciseren dat het kadert in een commercieel leveringscontract voor elektriciteit. Dezelfde

vaststelling kan worden gedaan met betrekking tot de formulering in paragraaf 71 van het

arrest, die spreekt over een "prioritaire toegang tot een deel van de grensoverschrijdende

transmissiecapaciteit voor elektriciteit die aan een marktdeelnemer wordt verleend wegens

verplichtingen die hij vóór de inwerkingtreding van de richtlijn is aangegaan", zonder het type

van verplichtingen te omschrijven, terwijl het Hof dat had kunnen doen. Men kan hieruit

afleiden dat het Hof bewust een algemene formulering heeft gebruikt opdat zijn interpretatie

van de artikelen 7.5 en 16 van richtlijn 96/92/EG van toepassing is op elk type van prioritaire

toekenning met betrekking tot een verplichting, ongeacht de aard van die verplichting. Het

Hof heeft zijn interpretatie bedoeld voor alle verplichtingen waarop de overgangsregeling,

omschreven in artikel 24 van richtlijn 96/92/EG, van toepassing kan zijn.

In paragraaf 58 van het arrest preciseert het Hof, zoals hierboven wordt aangegeven, dat het

bestaan van discriminatie beoordeeld moet worden zonder rekening te houden met de

bijzondere situaties die het gevolg zijn van de juridische context van vóór de inwerkingtreding

van richtlijn 96/92/EG, aangezien die bijzondere situaties behandeld worden in een

specifieke bepaling: artikel 24 van deze richtlijn. Bijgevolg hadden de overwegingen die

betrekking hebben op het vermeende eigendomsrecht van Electrabel en SPE op de centrale

van Chooz B en het ontbreken van een commerciële overdracht van de elektriciteit

ingeroepen kunnen worden om de noodzaak van een ontheffing op basis van artikel 24 van

richtlijn 96/92/EG te verantwoorden, maar niet om het ontbreken van een discriminerende

behandeling staande te houden.  In het bijzondere geval van Chooz B bestaat de verplichting

die niet nagekomen zou kunnen worden, uit de levering in België van het deel van de

elektriciteit dat respectievelijk Electrabel en SPE toekomt.

49. Het tweede ingeroepen verschil is dat men, in het geval van het Chooz B, niet echt van

een grensoverschrijdende transmissie in de ware betekenis van het woord zou kunnen

spreken, aangezien de investeringen van Electrabel en SPE in Chooz B gekoppeld zijn aan

omgekeerde investeringen van EDF in België en geleid hebben tot een feitelijke

samenbrenging van de Belgische en Franse nucleaire activiteiten, zonder rekening te

houden met de staatsgrenzen.

Deze visie gaat voorbij aan de vaststelling dat, om over een grensoverschrijdende

transmissie van elektriciteit te kunnen spreken, de elektriciteit daadwerkelijk de grens tussen

de twee landen moet oversteken en dat die ene voorwaarde voldoende is. Welnu, de
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elektriciteit die EDF aan Electrabel en SPE levert, steekt wel degelijk de Frans-Belgische

grens over. De omstandigheid dat de eigendomsrechten (voor zover die in dit geval bestaan)

zich in centrales in andere lidstaten bevinden, verandert hier niets aan. Hoewel de

liberalisering van de elektriciteitsmarkt uiteindelijk de oprichting van een eenheidsmarkt

zonder grenzen beoogt, heeft de logica die nu de boventoon voert, een nationaal karakter,

en is het juist door een niet-discriminerende behandeling van de capaciteitsaanvragen aan

de grenzen door de transmissienetbeheerders te waarborgen, dat men de integratie van de

elektriciteitsmarkten vooruit kan helpen.

50. Een derde element dat wordt ingeroepen om een verschillende feitelijke context in te

roepen in het geval van het Chooz B contract, is de omstandigheid dat de Chooz B centrale

op uitdrukkelijk verzoek van de Belgische overheid en na goedkeuring door het

Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas in Frankrijk werd gebouwd, en dat deze

centrale tot doel had (en heeft) een optimale elektriciteitsbevoorrading van de Belgische

consumenten te waarboregen, zoals het voorstel van beslissing van de CREG van 30

september 2004 zou hebben bevestigd.

In tegenstelling tot wat wordt beweerd, vertoont dit element op vele punten gelijkenis met de

feitelijke context waarin het arrest van het Hof thuishoort.

In de eerste plaats kan het genieten van een prioritair recht op het gebruik van het

grensoverschrijdende transmissienet voor elektriciteit niet gerechtvaardigd worden door de

omstandigheid dat het Chooz B contract destijds gesloten werd onder bescherming van de

respectieve regeringen en met de steun van het Controlecomité. Wat de contracten betreft

die de SEP overeenkomstig de Nederlandse wet en met de goedkeuring van de bevoegde

minister heeft gesloten, bevestigde het Hof in paragraaf 79 van zijn arrest "dat een lidstaat

de Gemeenschap echter niet zodanig kan binden dat zij de liberalisatie van de

elektriciteitsmarkt niet kan aanvangen of voortzetten".

Ook de omstandigheid dat het Chooz B contract tot doel had een optimale

elektriciteitsbevoorrading van de consumenten te waarborgen, is geen relevant argument. Dit

argument, door NEA ingeroepen voor het Hof, werd door het Hof niet in aanmerking

genomen om het genieten van de prioritaire capaciteitstoekenning door de drie contracten,

gesloten in het kader van zijn taak van algemeen economisch belang, te rechtvaardigen.

Eens te meer had dit argument daarentegen wel gebruikt kunnen worden in een poging om



NIET VERTROUWELIJKE VERSIE 46/76

een afwijking van de artikelen 7.5 en 16 van richtlijn 96/92/EG te rechtvaardigen op grond

van artikel 24 van deze richtlijn.

Het standpunt van de CREG ten aanzien van het Chooz B contract kan strijdig lijken met de

oplossing die zij bepleit in haar voorstel van beslissing (B) 040930-CDC-357 betreffende de

'de methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit aan de

toegangsverantwoordelijken van energie-uitwisselingen met de buitenlandse netten op lange

termijn’ van 30 september 2004, en in het bijzonder met paragraaf 51, waarin werd

aangevoerd dat de aan het Chooz B contract toegewezen prioriteit kon worden

gerechtvaardigd door het algemeen belang. In werkelijkheid werd dit voorstel van beslissing

(dat geen definitieve beslissing is en bijgevolg niet bindend is voor de CREG) in een andere

context uitgewerkt: de CREG, die de Belgische situatie geïsoleerd onderzocht, vreesde niet

dat zich technische problemen zouden voordoen op het vlak van de voorzieningszekerheid

als de in het kader van dit contract toegekende prioriteit zou worden opgeheven, maar was

beducht voor de nadelige effecten op de prijzen voor de consumenten. Het arrest van het

Hof van Justitie van 7 juni 2005 veranderde de situatie in door te beslissen dat de

prioriteitsrechten moesten worden opgeheven als hun behoud niet uitdrukkelijk werd

toegestaan door de Europese Commissie uit hoofde van artikel 24 van richtlijn 96/92/EG. De

door het Hof aangehande beginselen zullen noodzakelijkerwijze implicaties hebben in heel

Europa, en zo bijdragen tot een meer doorgedreven integratie van de markten. Als de CREG

vandaag een ander standpunt inneemt, is dat omdat zij nu rekening moet houden met deze

nieuwe context, en zij België niet meer geïsoleerd moet bekijken.

51. De omstandigheid dat prioriteitsrechten zijn toegekend aan een onderneming die zich

nooit in een monopoliepositie heeft bevonden, kan niet worden ingeroepen om het ontbreken

van discriminatie in de zin van artikelen 7.5 en 16 van richtlijn 96/92/EG te rechtvaardigen.

Noch deze artikelen, noch artikel 24 van dezelfde richtlijn, noch de interpretatie die het Hof

eraan geeft in zijn arrest, beperken hun toepassingsgebied tot operatoren die zich in een

monopoliepositie bevinden. Uiteraard was er bijna steeds slechts één historische operator

vóór de openstelling van de markt, en dus maar één onderneming die 'verplichtingen kon

aangaan' in de zin van artikel 24 van richtlijn 96/92/EG, maar dat was niet altijd het geval.

Bijgevolg, wordt elke prioritaire toekenning van capaciteit, zowel aan een minder belangrijke

speler zoals SPE die deelgenomen heeft aan het Chooz B contract, als aan een dominante

speler, als discriminerend beschouwd als zij niet is toegestaan in het kader van artikel 24 van

richtlijn 96/92/EG.
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52. Men heeft beweerd dat de redenering van het Hof niet als dusdanig kon worden

toegepast op de Belgische situatie, waar de prioritaire toekenning van capaciteit niet zou

uitgaan van de wetgever of van de CREG, maar wel van netbeheerder Elia. Elia zou geen

afwijking op grond van artikel 24 van richtlijn 96/92/EG hebben kunnen vragen omdat dit

artikel uitsluitend gericht is tot de Lidstaten. Dit artikel 24 zou dan ook niet tegen Elia

ingeroepen kunnen worden in het kader van de conformiteitsanalyse met betrekking tot het

non-discriminatiecriterium. Volgens die redenering, aangezien de oude contracten zich in

een andere situatie bevinden dan de nieuwe, zou de prioritaire toekenning van capaciteit met

het oog op de uitvoering van deze contracten, geen schending zijn van artikel 7.5 van richtlijn

96/92/EG.

Deze interpretatie moet worden afgewezen. Het arrest van het Hof bevestigt immers duidelijk

dat artikel 7.5 van richtlijn 96/92/EG zich ook verzet tegen maatregelen die uitgaan van de

(enige) netbeheerder en die een onderneming een prioritaire grensoverschrijdende

transmissiecapaciteit toekennen wanneer die maatregelen niet zijn toegestaan in het kader

van de procedure waarvan sprake is in artikel 24 van dezelfde richtlijn.  Het is niet omdat de

betrokken maatregelen uitgaan van een netbeheerder, dat het niet aan de bevoegde Staat

toekwam, hetzij uit eigen initiatief, hetzij op verzoek van de partijen in de historische

contracten, een ontheffing op grond van artikel 24 van richtlijn 96/92/EG te vragen. In het

geval van België zou Elia, dat pas lang na het verstrijken van de periode gedurende dewelke

de aanvragen voor een overgangsregeling bij de Europese Commissie konden worden

ingediend, werd opgericht, rekening hebben moeten houden met deze eventuele

ontheffingen bij het opmaken van de regels voor de toekenning van capaciteit. Verschillende

interpretaties van het non-discriminatiebeginsel waarvan sprake is in de artikelen 7.5 en 16

van de richtlijn, naargelang de maatregelen uitgaan van de netbeheerder enerzijds of de

wetgever of regulator anderzijds, zou leiden tot verschillende toepassingen en dus tot

ongelijkheden tussen de diverse lidstaten. Dit zou in strijd zijn met het doel van de

liberalisering: het bereiken van een vergelijkbare mate van openstelling van de markten en

een vergelijkbare mate van toegang tot de elektriciteitsmarkten, om zo de verschillen tussen

de lidstaten te laten verdwijnen (twaalfde overweging van richtlijn 96/92/EG en

eenentwintigste overweging van richtlijn 2003/54/EG). In de praktijk zou dit bovendien

kunnen leiden tot moeilijk te beheren situaties, waarbij het voor twee netbeheerders in

buurlanden niet mogelijk zou zijn overeenstemming te bereiken en hun werking te

coördineren.
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Gevolg

53. Hieruit volgt dat voor Elia, op het ogenblik van de operationele invoering van het

nieuwe veilingsmechanisme, de prioritaire toekenning aan Electrabel, SPE en SEP/NEA van

een deel van de grensoverschrijdende transmissiecapaciteit voor elektriciteit in het kader van

de uitvoering van het Chooz B en SEP-contract, zonder dat de in artikel 24 van richtlijn

96/92/EG bedoelde procedure werd gevolgd, beschouwd zou worden als discriminerend in

de zin van artikel 9.e) van richtlijn 2003/54/EG, artikel 6.1 en de richtsnoeren uit de bijlage

van EG-verordening nr.1228/2003, en derhalve van de artikelen 8, 180, §1, en 183, §2, van

het technisch reglement, en dus als in strijd met deze artikelen. De CREG zou een dergelijke

prioritaire toekenning van capaciteit niet kunnen goedkeuren zonder de artikelen 20.1 en

23.1.a) van richtlijn 2003/54/EG en de artikelen 180, §2, en 183, §2, van het technisch

reglement te schenden.

54. Noteer in dit stadium dat de omstandigheid dat het SEP-contract de zuidergrens

overschrijdt voor doorvoerdoeleinden, geen invloed heeft op de manier waarop de prioriteit

die door SEP/NEA aan deze grens werd toegekend, moet worden geïnterpreteerd. Wat het

aanvragen van grensoverschrijdende transmissiecapaciteit betreft, wordt doorvoer namelijk

behandeld als invoer/uitvoer. Alle toekenningsaanvragen moeten op niet-discriminerende

wijze worden behandeld, ongeacht ze al dan niet worden ingediend voor doorvoer. Enerzijds

is richtlijn 96/92/EG van toepassing op de doorvoer van elektriciteit, aangezien hij een

algemene definitie van het transmissieconcept geeft. Anderzijds bepaalt verordening

nr.1223/2003, die betrekking heeft op alle types van grensoverschrijdende uitwisselingen,

dat de methodes voor congestiebeheer niet-discriminerend en onafhankelijk van de

transacties moeten zijn.

Het tegendeel bevestigen en beweren dat SEP/NEA een prioritaire regeling had kunnen

blijven genieten op de twee grenzen van het land dat zij oversteekt voor de uitvoering van

het doorvoercontract (en van het bijbehorende leveringscontract), terwijl die prioriteit op één

van deze grenzen, namelijk de noordergrens, aan SEP/NEA geweigerd zou worden door de

Nederlandse transmissienetbeheerder in het kader van de uitvoering van hetzelfde

leveringscontract, zou bovendien zinloos zijn, aangezien dit zou betekenen dat dezelfde

operator, voor de uitvoering van dezelfde verbintenis, verschillend zou worden behandeld

afhankelijk van de betrokken grens en netbeheerder.
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Beginsel van rechtszekerheid en van bescherming van het gewettigd vertrouwen

55. In zijn arrest van 7 juni 2005 verwierp het Hof van Justitie het argument dat de

SEP/NEA aanvoerde op basis van de beginselen van bescherming van het gewettigd

vertrouwen en van rechtszekerheid. De argumentatie van het Hof kan mutatis mutandis

worden toegepast op de Belgische situatie.

Net zoals SEP/NEA kunnen Electrabel en SPE niet mogen vertrouwen op de handhaving

van een bestaande situatie die door de gemeenschapsinstellingen, handelend krachtens hun

discretionaire bevoegdheid, kan worden gewijzigd19, en deze instellingen hebben zich nooit

gedragen op een manier die op een wetgevend status-quo op gemeenschapsniveau duidde.

Geen van die ondernemingen zou bijgevolg het beginsel van bescherming van het gewettigd

vertrouwen kunnen inroepen om de handhaving van hun prioritair recht op de

grensoverschrijdende transmissiecapaciteit voor elektriciteit te verantwoorden.

De omstandigheid dat deze ondernemingen aanzienlijke schade zouden lijden door de

afschaffing van de huidige prioriteitsregeling, is ook niet van aard de voorgaande beoordeling

ter discussie te stellen20. Het bestaan van een dergelijke schade is bovendien niet bewezen.

Volgens de bewoordingen van het Hof vereist het rechtszekerheidsbeginsel niet dat zich

geen wetswijziging voordoet, maar veeleer dat de (gemeenschaps-) wetgever rekening

houdt met de bijzondere situaties van de marktdeelnemers en zo nodig voorziet in

aanpassingen aan de toepassing van nieuwe rechtsregels21. Welnu, de

gemeenschapswetgever heeft juist in een bepaling voorzien die het mogelijk maakt rekening

te houden met de bijzondere situaties van de economische spelers, met name artikel 24 van

richtlijn 96/92/EG, dat voorzag in de mogelijkheid van een afwijkende regeling.  Zoals wij

hebben gezien, heeft geen van de drie landen die betrokken waren bij de SEP/NEA- en

Chooz B contracten gevraagd van deze afwijkende regeling gebruik te maken.

Bovendien zou de opzegging van de betrokken contracten slechts een eventueel gevolg van

de opheffing van de prioriteitsregeling zijn. Enerzijds zegt niets dat deze contracten niet

zouden kunnen blijven de grens oversteken, zelfs gedeeltelijk, door de toepassing van de

19 HvJ, 14 oktober 1999, Atlanta AG en andere t. Commissie van de Europese Gemeenschappen en
Raad van de Europese Unie, Zaak C-104/97 P, Jur. HvJ, 1999, p. I-6983,  §52.
20 Op. cit., §54.
21 § 82 van het arrest van 7 juni 2005.
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allocatiemethodes "van gemeen recht" (zoals de voorgestelde mechanismen van expliciete

veilingen). Anderzijds zou de elektriciteit die in het kader van de Chooz B en SEP-contracten

wordt gekocht of geleverd, nog altijd buiten België of Nederland kunnen worden verkocht.

56. Men kan ook niet beweren dat de CREG zelf heeft gehandeld op een wijze waardoor

de partijen in de langlopende contracten er wettig konden van uitgaan dat het prioritair

toegangsrecht van deze contacten behouden zou blijven. De CREG heeft immers tot heden

geen definitieve beslissing genomen die toestemming geeft om een prioritair toegangsrecht

toe te kennen aan deze contracten, en heeft zij evenmin de handhaving van dit recht beloofd

of zelfs geduld. Integendeel zelfs, de CREG heeft zich op dat punt altijd uitermate voorzichtig

opgesteld door, indien nodig, voorbehoud aan te tekenen in haar verklaringen, en in haar

briefwisseling met Elia, en heeft erover gewaakt dat niemand kan denken dat zij zich met wat

dan ook akkoord verklaarde in verband met de behandeling van deze contracten. De CREG

heeft er ook over gewaakt zich niet over dit punt uit te spreken vooraleer deze contracten te

hebben onderzocht en de partijen in deze contracten te kans te hebben gegeven om hun

standpunt over de resultaten van deze voorlopige analyses te formuleren.

57. Bovendien is de omstandigheid dat de Europese Commissie en de belangrijkste

betrokken lidstaten in het kader van zaak C-17/03 een standpunt hebben ingenomen dat

tegengesteld is aan de visie die het Hof heeft geformuleerd in zijn arrest van 7 juni 2005,

geen geldig argument om aan te voeren dat de door het Hof aangehaalde beginselen niet

van toepassing zouden zijn op de situatie aan de grenzen van België met Frankrijk en

Nederland.

Om de eenvormige toepassing en interpretatie van het gemeenschapsrecht te waarborgen,

heeft het EG-verdrag (artikel 234) het Hof bekleed met het monopolie op de interpretatie van

dit recht. Bijgevolg is alleen de interpretatie van het Hof juridisch bindend en authentiek, en

kan een interpretatie die door een niet-formele akte van de Commissie (schriftelijke

opmerkingen in het kader van de bovengenoemde zaak) of door de nationale overheid van

de lidstaten wordt gegeven, geen aanspraak maken op die kenmerken22.

De interpretatie van het Hof wordt geïntegreerd met de geïnterpreteerde norm, licht zijn

betekenis en zijn objectieve draagwijdte toe en heeft een grotere draagwijdte dan en

22 HvJ, 18 juni 1970, Hauptzollamt Bremen-Freihafen t. Waren-Import-Gesellschaft Krohn & Co, zaak
C-74/69, Jur. HvJ, 1970, p.451, §§ 9 tot 11.
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overstijgt het kader van het geschil in het kader waarvan ze wordt gegeven, ook al moet zij

bijdragen tot de concrete oplossing ervan.  Het verklarend arrest heeft bijgevolg een "erga

omnes" uitwerking en heeft dus “precedentwaarde”23, wat betekent dat men er niet van kan

afwijken in andere gevallen (tenzij een nieuwe prejudiciële verwijzing wordt bevolen). Het is

juist dit «autorité de chose interprétée24» (“erga omnes bindende interpretatie over

rechtsvraag”) dat de CREG in haar analyse heeft nageleefd, door in voorkomend geval aan

te tonen waarom de interpretatie van het Hof ook relevant en van toepassing was in het

geval van de Belgische situatie.

Volgens de CREG is de interpretatie van het Hof duidelijk en makkelijk overdraagbaar op

andere zaken, wat de CREG ertoe brengt aan te dringen op de noodzaak van een

eenvormige toepassing van deze interpretatie op alle grenzen van de lidstaten, en dit om

geen concurrentievervalsing te veroorzaken ten gevolge van de verschillende en eenzijdige

behandeling van langlopende contracten op de verschillende grenzen. Het Hof heeft

overigens dit punt benadrukt in zijn arrest, door te oordelen dat alleen het inroepen van de in

artikel 24 van richtlijn 96/92/EG bedoelde regeling een eenvormige behandeling kon

waarborgen.

58. De CREG leidt hieruit af dat, als geen enkele aanvraag tot prioritaire toekenning aan

één of meer marktdeelnemers werd ingediend op basis van artikel 24 van richtlijn 96/92/EG,

een einde moet worden gesteld aan elke bestaande prioritaire behandeling in het kader van

oude langlopende contracten, ongeacht die behandeling uitgaat van de netbeheerder, de

wetgever of de regulator, ongeacht ze al dan niet betrekking heeft op een doorvoer,

ongeacht de begunstigde onderneming al dan niet een machtspositie heeft, en ongeacht de

betrokken capaciteit al dan niet aanzienlijk is.

23 S., VAN RAEPENBUSCH, « Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes »,
Brussel, De Boeck Universiteit, 2001, 3de uitgave, pp.455 en 456.
24 D., SIMON, « Le système juridique communautaire », Paris, Presses universitaires de France,
2001, 3de uitgave, punt 579.
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IV.  ANALYSE VAN DE MECHANISMEN VOOR
CAPACITEITSTOEKENNING EN CONGESTIE-
BEHEER OP DE KOPPELVERBINDING
FRANKRIJK - BELGIE VOORGESTELD DOOR
ELIA

IV.1. Voorafgaande opmerkingen en kanttekeningen

59. Onder deze titel wordt de conformiteit van het voorstel van Elia met het wettelijk

kader, omschreven in titel I van deze beslissing, geanalyseerd.

60. In het dossier dat op 28 oktober 2005 werd ingediend bij de CREG, en in een

persbericht dat op 10 november 2005 op haar website verscheen, maakte Elia bekend dat zij

de voorgestelde nieuwe regels begin 2006 (1 januari) wil toepassen en dat de eerste

veilingen (die betrekking hebben op de jaartoekenning 2006 en de maandelijkse toekenning

voor januari), tussen 16 en 22 december gepland zijn.

Gelet op de laattijdige kennisgeving aan de CREG van het voorstel van Elia, rekening

houdend met de door Elia beoogde implementatietermijn, en de complexiteit van bepaalde

elementen uit het dossier, heeft de CREG het voorstel van Elia, en in het bijzonder de

toepassingsmodaliteiten van de voorgestelde mechanismen, niet grondig kunnen

onderzoeken. Bovendien heeft de CREG niet de mogelijkheid gehad om een volledige

marktraadpleging uit te voeren met betrekking tot dit voorstel (terwijl een dergelijke

raadpleging duidelijk gewenst is), en nog minder de mogelijkheid gehad om Commissie het

nodige overleg met de CREG kunnen voltooien.

In het licht van die elementen behoudt de CREG zich de mogelijkheid voor om, in

voorkomend geval door een latere beslissing, opmerkingen toe te voegen over elementen uit

het voorstel, zoals de juridische aspecten in verband met de opschorting en de opheffing van

de machtiging, de regeling van de aansprakelijkheid enz. Binnen de grenzen van haar

bevoegdheden kan de CREG zich bovendien in deze beslissing niet uitspreken over de

effecten van het voorstel op de tarieven. Wat de technische en praktische aspecten van het

voorstel betreft, geeft de CREG onder titel IV.3 van deze beslissing de eerste opmerkingen
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die zijn in dit stadium kan formuleren, op basis van de beoordelingselementen die onder titel

IV.2 hierna worden toegelicht. In het algemeen behoudt de CREG zich bijgevolg het recht

voor om later nieuwe opmerkingen te formuleren of de bestaande opmerkingen aan te

vullen.

IV.2. In aanmerking genomen beoordelingselementen

61. Op basis van de wetteksten die worden voorgesteld onder titel I, werd een aantal

beoordelingselementen in aanmerking genomen bij het opmaken van deze beslissing. Deze

beoordelingselementen, die hierna één na één worden geanalyseerd, zijn de volgende:

- niet-discriminatie in de congestiebeheermethodes en capaciteitstoekenning;

- de netcongestieproblemen, die bij voorkeur worden opgelost met methodes die

losstaan van de transacties, d.w.z. methodes waarbij geen keuze moet worden

gemaakt tussen de contracten van verschillende marktspelers;

- de congestiebeheermethode, die aan de markt gerelateerd moeten zijn;

- de oplossingen voor de congestieproblemen moeten de betrokken marktdeelnemers

en transmissienetbeheerders doeltreffende economische signalen geven;

- de vastheid van de toegewezen capaciteiten;

- de maximumcapaciteit van de koppelverbinding wordt ter beschikking van de

marktdeelnemers gesteld;

- de compensatie van de energiestromen in de twee richtingen op de

koppelverbindingen (netting);

- het opnieuw op de markt brengen van de ongebruikte, toegewezen capaciteit;

- de redispatching en haar uitvoeringsmodaliteiten;

- de organisatie van veilingen en meer in het bijzonder de volgorde van de activiteiten;

- de beperking van de capaciteit die een marktspeler kan kopen;
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- de transparantie van de toekenningsregels en congestiebeheer methodes, van de

informatie die rechtstreeks verband houdt met de capaciteitstoekenning en van de

algemene werking van de markt;

- de harmonisering van de congestiebeheermethodes als de congestie minstens twee

koppelverbindingen beïnvloedt;

- de verdeling van de capaciteiten over de diverse tijdsbestekken.

62. Een eerste beoordelingselement is de non-discriminatie. De

congestiebeheermethodes en capaciteitstoekenning moeten niet-discriminerend zijn. De

voorgestelde methode dient in overeenstemming te zijn met dit beoordelingselement. Het is

onder meer gebaseerd op artikel 6 van verordening nr. 1228/2003 en de artikelen 180, §1,

en 183, §2, van het technisch reglement. Dit beoordelingselement wordt onder meer

toegepast in het deel van deze beslissing dat betrekking heeft op de behandeling van de

historische contracten (zie paragrafen 40 tot 58 hiervoor).

63. Vervolgens bepaalt artikel 6.1 van verordening nr. 1228/2003 dat de

netcongestieproblemen problemen inzake bij voorkeur moeten worden opgelost met

methodes die losstaan van de transacties, d.w.z. methodes waarbij geen keuze moet worden

gemaakt tussen de contracten van verschillende marktspelers. De bijlage van de

verordening bepaalt in artikel 3 van het deel 'Algemeen' dat ieder onderscheid tussen de

verschillende typen grensoverschrijdende transacties, ongeacht de vraag of het hier fysieke

bilaterale contracten betreft, dan wel pogingen om op buitenlandse markten vaste voet aan

de grond te krijgen, tot een minimum beperkt wordt wanneer de regels voor specifieke

methodes voor congestiebeheer worden uitgewerkt. Dit artikel preciseert ook dat

aantoonbaar moet zijn dat eventuele verschillen in de behandeling van transacties geen

concurrentievervalsend effect hebben en de ontwikkeling van concurrentie niet in de weg

staan. Tenslotte bevat het technisch reglement de aanbeveling om het maken van

onderscheid in behandeling tussen de verschillende types van transacties tot een minimum

te beperken tijdens het beheer van een congestie. Dit beoordelingselement vloeit voort uit

het beginsel van de niet-discriminatie.

64. Een ander beoordelingselement heeft betrekking op het type van methodes voor

congestiebeheer: artikel 6.1 van verordening nr. 1228/2003 bepaalt dat de oplossingen voor

de congestieproblemen aan de markt gerelateerd dienen te zijn. Deze termen worden

geïnterpreteerd in de nieuwe richtsnoeren. Die preciseren, in artikel 2.1 (1), dat alleen de



NIET VERTROUWELIJKE VERSIE 55/76

methodes voor congestiebeheer die op expliciete (van de capaciteit) of impliciete (van de

capaciteit en de energie) veilingen berusten, aan deze voorwaarde voldoen.

65. Vervolgens bepaalt artikel 6.1 van verordening nr. 1228/2003 dat de oplossingen

voor de congestieproblemen de betrokken marktdeelnemers en transmissienetbeheerders

doeltreffende economische signalen moeten geven. Deze voorwaarde werd trouwens al

vermeld in artikel 180, §3, 4°, van het technisch reglement, dat preciseert dat de

netbeheerder er op toeziet dat de methodes voor congestiebeheer geschikte economische

signalen geven aan de betrokken netgebruikers. De nieuwe richtsnoeren preciseren in artikel

2.4 (7), (8) en (9) dat de methodes voor capaciteitstoekenning en congestiebeheer de

waarde van de capaciteit moeten onthullen, ervoor moeten zorgen dat de capaciteit wordt

toegewezen aan diegenen die er de hoogste waarde aan toekennen, en ervoor moeten

zorgen dat de verwervers van de capaciteit voor deze capaciteit betalen op basis van haar

economische waarde.

66. Het volgende beoordelingselement betreft de vastheid van de toegewezen capaciteit.

Wat de mate van vastheid van de toegewezen capaciteit betreft, bepaalt artikel 6.2 van

verordening nr. 1228/2003 dat procedures om transacties te beperken, alleen worden

toegepast in noodsituaties waarbij de transmissienetbeheerder snel moet optreden. (2) De

nieuwe richtsnoeren bepalen in artikel 4.1 (2) dat de toegangsrechten met betrekking tot de

toekenningen op lange en middellange termijn overeenstemmen met vaste

transmissiecapaciteitsrechten. Die zelfde nieuwe richtsnoeren bepalen eveneens, in artikel

1.8, dat de netbeheerders de mate waarin de capaciteit vast is, moeten optimaliseren.

Aangaande de duidelijkheid van de definitie van de vastheidsgraad, voorgesteld door de

netbeheerder, bepaalt artikel 184, 3°, van het technisch reglement, dat de methodes voor

capaciteitstoekenning tot doel hebben de precieze voorwaarden van de garantiegraad van

de aan de marktdeelnemers ter beschikking gestelde capaciteit te bepalen. De door de

netbeheerder voorgestelde voorwaarden van de garantiegraad moeten bijgevolg duidelijk

gepresenteerd worden. Aangaande de mogelijkheid om de grensoverschrijdende

uitwisselingen te onderbreken, waarin artikel 181, §2 van het technisch reglement al

voorzag, preciseert artikel 6.2 van verordening nr. 1228/2003 dat, behoudens gevallen van

overmacht, de marktdeelnemers aan wie een capaciteit werd toegewezen, vergoed worden

voor elke beperking.

67. Volgens artikel 6.3 van verordening nr. 1228/2003 moet de maximale capaciteit van

de koppelverbinding ter beschikking van de marktdeelnemers worden gesteld. De bijlage van
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de verordening bepaalt dat de volledige beschikbare capaciteit aan de markt moet worden

aangeboden, meer in het bijzonder via een serie veilingverkopen over verschillende

tijdsbestekken. Artikel 181, §1, 1° van het technisch reglement bepaalt dat de methodes voor

congestiebeheer tot doel hebben elke beschikbare capaciteit aan de markt ter beschikking te

stellen via, in voorkomend geval, veilingen waarin de capaciteiten kunnen worden verkocht

met verschillende duurtijden. Artikel 181, §1, 2° van het technisch reglement voorziet in de

aanbieding van de beschikbare capaciteit in een serie verkopen die op verschillende

tijdsbasis gehouden kunnen worden. Artikel 183, §3, van het technisch reglement, bepaalt

tenslotte dat de methodes voor capaciteitstoekenning tot doel hebben het gebruik van de

capaciteit van het net te optimaliseren. De voorgestelde toekenningsmethode moet er

bijgevolg voor zorgen dat de volledige beschikbare capaciteit aan de markt wordt

toegewezen.

68. Volgens artikel 6.5 van verordening nr. 1228/2003 worden de energiestromen

bovendien, voor zover dat technisch mogelijk is, in de twee richtingen vereffend op de

koppellijnen (netting), ten einde de transmissiecapaciteit in de congestierichting te

maximaliserenrichting van de overbelasting te optimaliseren. Artikel 6.4 van verordening nr.

1228/2003 levert de middelen betreffende de toepassing van dit beoordelingselement op de

capaciteiten op middellange en lange termijn met de bepaling dat de marktdeelnemers hun

voornemen om de capaciteit te gebruiken (nominatie) voldoende lang vóór het begin van de

beoogde activiteitsperiode moeten melden. Die noodzaak om, in de mate van het mogelijke,

de elektriciteitsstromen in tegenovergestelde richtingen te vereffenen, komt eveneens ter

sprake in artikel 180, §3, 1° van het technisch reglement.

69. Een ander beoordelingselement dat in aanmerking wordt genomen, is het opnieuw

op de markt brengen van de toegewezen maar niet-gebruikte capaciteit. Dit is gebaseerd op

artikel 6.4 van verordening nr. 1228/2003. Artikel 181, §1, 4° van het technisch reglement

bepaalt ook dat de methodes voor congestiebeheer tot doel hebben de commercialisering

van de aangeboden capaciteit toe te laten. Artikel 184, 2°, bepaalt dat de methodes voor

capaciteitstoekenning tot doel hebben elke ongebruikte capaciteit aan andere

marktdeelnemers ter beschikking te stellen. De bijlage van verordening nr. 1228/2003

bepaalt, in punt 8 van de richtsnoeren voor expliciete veilingen, dat de capaciteit vrij

verhandelbaar is tot de kennisgeving aan de netbeheerder dat de gekochte capaciteit zal

worden gebruikt. Artikel 1.12 van de nieuwe richtsnoeren bepaalt dat de niet-gebruikte en

niet-toegewezen capaciteit, hetzij verhandeld wordt via een secundaire markt, hetzij ter

beschikking gesteld wordt voor een reaffectatie. Artikel 1.13 van deze nieuwe richtsnoeren
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tenslotte preciseert dat, telkens wanneer dat nodig is, bij de hertoekenning van ongebruikte

capaciteit ook rekening zal worden gehouden met de problemen die verbonden zijn aan het

concurrentieniveau, marktstructuur- en marktmachtaspecten, en ook met de verplichting om

de voorziene stromen te vereffenen (“netten”).

70. Het volgende beoordelingselement betreft de redispatching en haar uitvoerings-

modaliteiten. Artikel 6.6 van verordening nr. 1228/2003 bepaalt dat de eventuele

ontvangsten uit de veilingen onder meer kunnen worden gebruikt om de daadwerkelijke

beschikbaarheid van de toegewezen capaciteit te waarborgen. De bijlage bij de verordening

bepaalt in punt 2 van het deel "Principes die ten grondslag liggen aan de methodes voor

congestiebeheer" dat de grensoverschrijdende gecoördineerde redispatching van de

productie kan worden gebruikt door de netbeheerders. Bovendien wordt hier gepreciseerd

dat de kosten die hieraan verbonden zijn voor de netbeheerders, evenwel op een efficiënt

niveau moeten blijven. Artikel 180, §4, 2°, van het technisch reglement, bepaalt dat de

methodes voor congestiebeheer onder meer gebaseerd moeten zijn op de coördinatie van

de inschakeling van productie-eenheden aangesloten op de regelzone en/of, middels

akkoord met de buitenlandse netbeheerder, door de gecoördineerde inschakeling van

productie-eenheden aangesloten op de betrokken buitenlandse regelzone. Bovendien biedt

artikel 1.2 van de nieuwe richtsnoeren de mogelijkheid om, wanneer de vooropgestelde

transacties niet verenigbaar zijn met de bedrijfszekerheid van het net, de gecoördineerde

"redispatching" of de "countertrading" curatief te gebruiken indien andere maatregelen met

een lagere kostprijs niet kunnen worden toegepast en voor zover de bijbehorende kosten

economisch efficiënt zijn.

71. Een ander beoordelingselement betreft de organisatie van veiligingen, en meer in het

bijzonder de volgorde van de activiteiten. Artikel 6.4 van verordening nr. 1228/2003 bepaalt

dat de marktspelers de betrokken transmissienetbeheerders voldoende lang vóór het begin

van de beoogde activiteitsperiode moeten inlichten over hun voornemen om de toegekende

capaciteit al dan niet te gebruiken. Elke ongebruikte toegekende capaciteit wordt opnieuw

aan de markt toegekend volgens een open, transparante en niet-discriminerende procedure.

Het deel van de bijlage van verordening nr. 1228/2003 dat betrekking heeft op de expliciete

veilingen preciseert in punt 3 dat de "procedures voor expliciete veilingen (…) zo [moeten]

worden opgezet dat bieders ook kunnen deelnemen aan de veilingdagen van

georganiseerde markten (d.w.z. een energiebeurs) in de bewuste landen". Artikel 1.12 van

de nieuwe richtsnoeren tenslotte bepaalt dat, met het oog op het hergebruik van de

ongebruikte capaciteit, de marktdeelnemers de netbeheerder vóór de sluiting van de "day-
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ahead" markt (voor de capaciteiten) moeten meedelen of ze al dan niet voornemens zijn hun

capaciteit te gebruiken.

72. Een ander beoordelingselement dat in aanmerking wordt genomen, betreft de

beperking van de hoeveelheid capaciteit die door één of meer marktspelers kan worden

gekocht, ten einde de problemen met betrekking tot een marktoverwicht niet te verergeren.

Dit beoordelingselement is gebaseerd op punt 7 van het deel van de bijlage van verordening

nr. 1228/2003 met betrekking tot de richtsnoeren voor de expliciete veilingen, dat preciseert

dat dergelijke maatregelen door de regulatoren in overweging kunnen worden genomen bij

het ontwerp van een veilingmechanisme. Het in overweging nemen van een beperking

omwille van een marktoverwicht wordt besproken in artikel 2.4 (11) van de nieuwe

richtsnoeren, die bepalen dat in principe alle potentiële netgebruikers zonder beperking

zullen kunnen deelnemen aan het toekenningsproces. Uitzonderlijk kunnen beperkingen

worden doorgevoerd om marktoverwicht tegen te gaan. Om geen problemen met betrekking

tot dominante posities van marktspelers te creëren of te verergeren, kunnen de bevoegde

regelgevings- of concurrentie-instanties in voorkomend geval beperkingen opleggen aan

iedereen of aan een bepaalde onderneming, om marktoverwicht tegen te gaan. Volgens

ERGEG moet het mogelijk zijn die beperking preventief op te leggen, d.w.z. nog vóór men

een misbruik van een markoverwicht door de dominante speler heeft kunnen bewijzen. De

studie van London Economics uit 2004 met betrekking tot de structuur en werking van de

elektriciteitsmarkt in België in Europees perspectief, bevestigt dat de vrees voor potentieel

misbruik van het marktoverwicht op zich al een barrière is voor de deelneming van

nieuwkomers25. Wat het vraagstuk van het marktoverwicht bij de expliciete of impliciete

capaciteitsveilingen betreft, stelden Elia en RTE in 2002, in hun vergelijkende studie van

verschillende methoden betreffende de toekenning van transmissiecapaciteit voor elektriciteit

op de koppelverbinding Frankrijk-België, dat de “dominante spelers hun marktoverwicht

vooral uitoefenen door hun meer of minder uitgesproken rol als price makers op de twee

gekoppelde markten (op de bilaterale-, spot- en balancingmarkten). Van zodra zij deze rol

hebben, hebben zij hem ook voor de prijs van de capaciteit. Eén van de meest doeltreffende

tegengewichten is de publicatie, gedurende het hele toekenningsproces, van zeer volledige

informatie die duidelijkheid schept omtrent het gedrag van de diverse spelers wat de vraag,

de biedprijzen en het gebruik van de verworven capaciteit betreft. Het is ook mogelijk de

25 “It is important to stress that even the (credible) threat of such behaviour, or simply the uncertainty
of how the incumbent will react after entry has occurred, could be enough to deter entry. Needless to
say, the mere fact that an incumbent player has the possibility of adopting an abusive behaviour like
that outlined before, which is clearly the case of the Belgian market, could have a detrimental effect on
entry in all electricity markets.”



NIET VERTROUWELIJKE VERSIE 59/76

verworven capaciteit per speler te beperken”26. Elia en RTE stellen in hun vergelijkende

studie dat de “definitie van het koppelingsmechanisme een afzwakking van het

marktoverwicht van de dominante spelers, en bijgevolg een daadwerkelijke versterking van

de concurrentie mogelijk moet maken in alle landen van de Europese Unie”27.

73. Het volgende beoordelingselement betreft de transparantie van de toekenningsregels

en methodes voor congestiebeheer, van de informatie die rechtstreeks verband houdt met

de capaciteitstoekenning en de algemene werking van de markt. Artikel 180 van het

technisch reglement stelt dat de netbeheerder op transparante wijze de methodes voor het

beheer van congestie bepaalt die door hem zijn toegepast, en dat die methodes worden

gepubliceerd (overeenkomstig artikel 26). Op dezelfde manier stelt artikel 183, §2, van het

technisch reglement dat de methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit

gepubliceerd worden (overeenkomstig artikel 26). Artikel 5.3 van verordening nr. 1228/2003

en artikel 182, §1, van het technisch reglement bepalen dat de netbeheerder informatie over

de toekenning, en onder meer de vooruitzichten van de beschikbare capaciteit, moet

publiceren. Beschouwende dat transparantie een noodzakelijke voorwaarde is voor de

goede werking van een markt, gaan de nieuwe richtsnoeren nog verder op het vlak van de

transparantie, en wijden zij er de volledige afdeling 5 aan. Om alle marktspelers over de

beste informatie te laten beschikken en hen op voet van gelijkheid ("level playing field") te

plaatsen, voorzien deze nieuwe richtsnoeren meer bepaald in de publicatie van relevante

gegevens betreffende het aanbod (productie: artikel 5.8) en de vraag (consumptie: artikel

5.7) op de elektriciteitsmarkt. De raming van het toekomstige aanbod van en de toekomstige

vraag naar elektriciteit is immers één van de belangrijkste parameters voor de bepaling van

de prijs van de veilingen op de koppelverbindingen. Deze nieuwe richtsnoeren voorzien

tevens in de publicatie van de fysieke stromen (artikel 5.6).

74. Een ander beoordelingselement betreft de harmonisering van de methodes voor

congestiebeheer wanneer die congestie betrekking heeft op twee of meer

koppelverbindingen, d.w.z. wanneer een transactie op één koppelverbinding op

betekenisvolle wijze de mogelijke fysieke stromen en transacties op andere

koppelverbindingen beïnvloedt (deze definitie is ontleend aan artikel 2.1 (2) van de nieuwe

richtsnoeren). Artikel 1.9 van die zelfde richtsnoeren bepaalt ook dat de methodes voor

congestiebeheer zodanig gecoördineerd dienen te worden dat zij kunnen worden

georganiseerd op basis van een gemeenschappelijk tijdschema op de gekoppelde grenzen.

26 Vrije vertaling.
27 Vrije vertaling.
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Artikel 2.1. (2), (d), (e) en (f) van de nieuwe richtsnoeren preciseert bovendien dat de

congestiebeheermethodencongestiebeheerngecoördineerd moeten zijn. Dit vergt meer in het

bijzonder een compatibiliteit en een gemeenschappelijke aanpak wat tijdschema’s en de

uren van “gate closure” (d), de producten op het vlak van toekenningsperiode (duur) (e) en

een samenhangend contractueel kader met de marktspelers (f) betreft.

75. Het volgende beoordelingselement betreft de verdeling van de capaciteit over de

verschillende tijdsbestekken. Het biedt de mogelijkheid een deel van de beschikbare

capaciteit te reserveren voor het tijdsbestek ”day-ahead”. Dit beoordelingselement berust op

artikel 2.4. (6) van de nieuwe richtsnoeren. Dit artikel voorziet in een verantwoorde spreiding

van de capaciteit over de diverse tijdsbestekken. Dit kan de mogelijkheid inhouden om een

minimumpercentage van de capaciteit van de koppelverbinding te behouden voor de dag- en

intradagtoekenning. Die spreiding zal worden voorgesteld door de netbeheerders en

goedgekeurd door de regulatoren. Bij het omschrijven van hun voorstel moeten de

netbeheerders rekening houden met: (a) de karakteristieken van de markt, (b) de

bedrijfsomstandigheden, zoals de gevolgen van de compensatie van de nominaties en (c) de

harmonisatiegraad van de percentages en tijdschema's van de diverse bestaande

toekenningsmechanismen.

IV.3. Toepassing van het wettelijk kader en de beoordelings-
elementen op het voorstel van Elia

IV.3.1 Algemeen

76. Voor de toekenning van de capaciteit op de Frans-Belgische grens stelt Elia

methodes voor congestiebeheer en de toekenning van capaciteit  die in grote lijnen berusten

op de veiling van capaciteit op jaar-, maand- en dagbasis. De veilingen zijn expliciet en

gesloten, en worden in één ronde gehouden. Deze capaciteiten worden tegen de marginale

prijs betaald. De algemene karakteristieken lijken in overeenstemming te zijn met het non-

discriminatiebeginsel, met het beoordelingselement volgens hetwelk de congestieproblemen

van het net bij voorkeur worden opgelost met methodes die onafhankelijk zijn van de

transacties, met het beoordelingselement volgens hetwelk de oplossingen van de

congestieproblemen gebaseerd moeten zijn op de markt en doeltreffende economische

signalen dienen te geven, en gedeeltelijk met het beoordelingselement volgens hetwelk de
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maximale capaciteit van de koppelverbinding ter beschikking van de marktdeelnemers moet

worden gesteld.

77. De CREG vindt dat de mogelijkheid voor elke marktspeler om op jaarbasis capaciteit

te kopen, van het allergrootste belang is als men de Belgische markt wil openstellen voor

mededinging.

IV.3.2 Transparantie

78. In artikel 2.04, "Capaciteiten beschikbaar voor de veiligingen" van de IFB-regels, stelt

Elia voor de vooruitzichten van de op langere termijn beschikbare capaciteiten ter informatie

op haar internetsite te plaatsen.

Artikel 2.08 van de IFB-regels preciseert de informatie over de veilingen die zal worden

gepubliceerd, zoals onder meer de veilingregels, de capaciteit die beschikbaar is voor de

diverse veilingen, het totale aantal deelnemers aan een veiling en het aantal deelnemers dat

capaciteit heeft ontvangen.

Afdeling 3.4 "Publicatie" van de begeleidende nota vermeldt de informatie die de

gemeenschappelijke veilingoperator zal publiceren, zoals onder meer de vooruitzichten van

de beschikbare capaciteit voor de diverse toekomstige veilingen en het vóór 8h D-1

genomineerde saldo waarmee rekening wordt gehouden voor de "use-it-or-lose-it".

In afdeling 7 "Startplanning", verklaart Elia dat zij de regels voor de toekenning van de

capaciteit op de koppelverbinding Frankrijk-België (IFB-regels) op haar internetsite zal

publiceren.

79. Unaniem wordt erkend dat de transparantie een noodzakelijke voorwaarde is voor de

goede werking van de elektriciteitsmarkt. In dat verband wijst de CREG erop dat de

transmissienetbeheerder, bij het uitvoeren van zijn wettelijke taken, dient te zorgen voor een

tijdige en zo duidelijk, accuraat en volledig mogelijke informatieverstrekking aan de

netgebruikers. Dit is nodig met het oog op een transparant beheer en teneinde de toegang

tot het transmissienet op optimale wijze te verzekeren en op geen enkele wijze te

belemmeren. Zo bepaalt artikel 9, f), van de elektriciteitsrichtlijn ook uitdrukkelijk dat de
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transmissienetbeheerder als taak heeft “de netgebruikers de informatie te verstrekken die zij

voor een efficiënte toegang tot het net nodig hebben”28.

80. De CREG stelt vast dat Elia zich ertoe verbindt veilingregels te publiceren (artikel 183

van het technisch reglement), alsook een aantal gegevens met betrekking tot hun werking,

zoals eveneens wordt opgelegd door het technisch reglement (artikel 182: vooruitzichten van

de beschikbare capaciteit, …).

De CREG herinnert er evenwel aan dat de nieuwe richtsnoeren voorschrijven dat meer

informatie wordt gepubliceerd, opdat de diverse marktspelers over dezelfde relevante

informatie over het verloop van de veilingen zouden beschikken, en meer in het bijzonder

over de elementen die belangrijk zijn voor de prijsbepaling.

81. De CREG beschouwt het huidige voorstel van Elia op het vlak van de transparantie

ontoereikend en is van mening dat Elia, op zijn internetsite, in een makkelijk bruikbare vorm,

boven op de voorgestelde informatie ook de volgende inlichtingen moet publiceren:

• de in het kader van de jaarlijkse, maandelijkse en dagelijkse veilingen genomineerde

stromen voor de richtingen Frankrijk-België en België-Frankrijk;

• de capaciteit die naar de dagcapaciteit wordt overgedragen met toepassing van het

"use-it-or-lose-it" principe en als resultaat van "netting";

• de fysieke stromen op de koppelverbinding;

• de vooruitzichten van de totale nettoproductiecapaciteit die in België voor de diverse

tijdsbestekken beschikbaar is, rekening houdend met de geprogrammeerde

onbeschikbaarheden en de waarschijnlijke duur van de huidige onbeschikbaarheden;

• de vooruitzichten van de totale vraag voor de diverse tijdsbestekken;

• de historiek van de geobserveerde vraag;

• de geprogrammeerde onderbrekingen van de netelementen die de toekenning van

capaciteit op de koppelverbindingen beïnvloeden, met een voorspelbaarheidstermijn

van 12 maanden, en, ex-post, de chronologie van de onderbrekingen zoals zij zich

daadwerkelijk hebben voorgedaan.

28 Zie ook paragraaf 13 van beslissing (B) 040325-CDC-267 van 25 maart 2004 betreffende de
algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, aangeboden door de
netbeheerder aan de netgebruikers.
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Bovendien stelt de CREG Elia voor anoniem de gedetailleerde aanbiedingen (prijzen en

hoeveelheden) per marktspeler te publiceren op haar internetsite.

Daartoe vraagt de CREG Elia een gedetailleerd voorstel betreffende de transparantie uit te

werken, dat meer bepaald deze informatie bevat, tegen uiterlijk 1 maart 2006, met het oog

op de toepassing ervan op 1 april 2006.

IV.3.3 Compensatie van de energiestromen

82. De CREG stelt vast dat het ontwerp van IFB-regels, noch de begeleidende nota,

enige informatie bevat over de compensatie ("netting") van de in het kader van jaarlijkse en

maandelijkse veilingen genomineerde capaciteit, zoals het beoordelingselement betreffende

de compensatie van energiestromen op de koppelverbinding voorschrijft. De toepassing van

de netting heeft tot doel de in de richting van de congestie toegewezen capaciteit te

maximaliseren, en dus zo de op de markt aangeboden capaciteit te maximaliseren

overeenkomstig het beoordelingselement op grond waarvan de maximale capaciteit van de

koppelverbinding ter beschikking van de marktspelers moet worden gesteld.

83. De CREG is van mening dat Elia, met toepassing van het beoordelingselement

betreffende de compensatie van de energiestromen op de koppelverbinding, bij de bepaling

van de beschikbare capaciteit op dagbasis, rekening moet houden met de nettowaarde van

de nominaties die al doorgevoerd zijn in het kader van de jaarlijkse en maandelijkse

toekenningen.

De CREG vraagt Elia haar uiterlijk op 1 februari 2006 een voorstel in die zin te bezorgen met

het oog op de toepassing ervan op 1 maart 2006.

IV.3.4 Niveau van de capaciteit

84. De CREG noteert dat Elia en RTE zich er voor 2006 toe verbinden 1300 MW toe te

wijzen op jaarbasis en minimaal 400 MW op maandbasis. Op basis van de informatie

waarover zij nu beschikt, is de CREG van mening dat die verbintenis het mogelijk maakt te
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voldoen aan het beoordelingselement met betrekking tot de verplichting de maximale

capaciteit van de koppelverbinding ter beschikking van de marktspelers te stellen en het

gebruik van de capaciteit van het net te optimaliseren.

De CREG stelt vast dat de jaarcapaciteit van de koppelverbinding van Frankrijk naar België

momenteel, voor 2006, op 1700 MW (1300 + 400) geraamd wordt, en dat de keuze om een

deel van die capaciteit, d.w.z. 400 MW voor de maandelijkse veilingen, te reserveren, kadert

in het streven om niet de volledige jaarcapaciteit toe te wijzen op één veiling. Die

jaarcapaciteit van 1700 MW, die vrij is van prioriteitsrechten, is het resultaat van de

versterking van de koppelverbinding.

85. De CREG is van mening dat het voorstel van Elia om een deel van de jaarcapaciteit

van de koppelverbinding, meer bepaald 400 MW, toe te wijzen via 12 maandelijkse veilingen,

gerechtvaardigd is. Dit stemt overeen met de toepassing van het beoordelingselement

betreffende de verdeling van de capaciteit over de tijdsbestekken, waarvan sprake is in

paragraaf 75.

86. De CREG vraagt Elia uiterlijk op 6 december 2005 de waarde van de capaciteit die

op de jaarlijkse veilingen voor 2006 wordt aangeboden, dit is 1300 MW, op haar internetsite

te publiceren, alsook de minimumwaarde van de capaciteit die zal worden aangeboden

tijdens de maandelijkse veilingen in 2006, namelijk 400 MW.

87. Op de koppelverbinding Frankrijk-België is er een aanzienlijk capaciteitsverschil

tussen de zomer, wanneer de capaciteit minimaal is, en de winter, wanneer ze hoger is.

88. Om te voldoen aan het beoordelingselement dat tot doel heeft het gebruik van de

capaciteit te optimaliseren, vraagt de CREG Elia om, afgezien van het gewaarborgde

minimum van 400 MW, de minimale maandelijkse capaciteit die tijdens een jaar zal worden

toegewezen, te maximaliseren. Hiertoe vraagt de CREG Elia het onderhoud van en de

werkzaamheden aan zijn net die een betekenisvolle invloed uitoefenen op de capaciteit van

de koppelverbinding, te optimaliseren door haar activiteiten onder andere te coördineren met

die van RTE.
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IV.3.5 Vastheid, redispatching en overmacht

89. In artikel 2.06 van de voorgestelde IFB-regels, stelt Elia voor dat de genomineerde

capaciteit vast moet zijn, behoudens gevallen van overmacht, en dat, wat de toegewezen

capaciteit betreft, "de TNB's de middelen inzetten die redelijkerwijs nodig zijn om de vastheid

van de toegewezen capaciteit te waarborgen". In artikel 8.06 van het ontwerp van de regels

stelt Elia bovendien een definitie van overmacht voor. In afdeling 5 van de begeleidende nota

tenslotte, "Verdelingtoelichting van de uitgaven en ontvangsten onder de TNB's", geeft Elia

aan dat het veilingmechanisme tot extra kosten zal leiden met het oog op de garantie van de

capaciteit, onder meer door de activering van het redispatching-contract tussen de

netbeheerders. Over de voorwaarden volgens dewelke deze redispatching zal toegepast

worden, worden evenwel geen details gegeven.

90. De CREG stelt vast dat de beschrijving van de voorgestelde vastheidsgraad niet zeer

duidelijk is. Zij stelt ook vast dat geen details gegeven worden over de voorwaarden voor de

activering van de redispatching.

91. De CREG is van mening dat zij zich met de informatie waarover ze momenteel

beschikt, niet kan uitspreken over de aspecten van het voorstel die betrekking hebben tot

vastheid, overmacht en redispatching. Bijgevolg vraagt de CREG aan Elia om haar uiterlijk

op 1 maart 2006 een volledig dossier te bezorgen over de vastheid van de toegewezen

capaciteit, de definitie van overmacht en de gedetailleerde voorwaarden met betrekking tot

redispatching en meer bepaald tot de activering ervan.

IV.3.6 Schadevergoeding

92. Overeenkomstig de wijzigingen, doorgevoerd via de brief van Elia van 22 november

2005, voorziet artikel 7.01 (b) van het ontwerp van IFB-regels met als titel "(Valorisatie van

de) verminderingen van de toegewezen capaciteit" in een schadevergoedingscoëfficiënt in

geval van een capaciteitsvermindering gelijk aan 110% voor de volledige periode waarop de

vermindering betrekking heeft.
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93. De CREG stelt vast dat het voorstel van Elia kan worden beschouwd als conform het

beoordelingselement betreffende de schadeloosstelling van de marktdeelnemers in geval

van capaciteitsvermindering.

IV.3.7 Tijdschema van de veilingen

94. In artikel 4.02 "Planning en timing van de veilingen" vermeldt Elia de specificaties

met betrekking tot de tijdschema's voor de organisatie van de veilingen voor de verschillende

tijdsbestekken.

95. De CREG stelt vast dat het voorstel van Elia de transmissienetbeheerders nog een

zekere bewegingsruimte laat wat de keuze van de diverse kalenders, tijdschema's betreft.

Bovendien noteert de CREG dat de regels betreffende de noordgrens, die op de website van

TSO-Auction gepubliceerd werden, preciezer zijn.

96. Verwijzend naar het beoordelingselement betreffende de volgorde van de activiteiten,

vraagt de CREG aan Elia kalenders/tijdschema's vast te leggen voor de veilingen met

betrekking tot de diverse tijdsbestekken, ten einde onder andere de volgende elementen

mogelijk te maken:

• deelneming van de marktspelers aan de elektriciteitsbeurzen Powernext, APX en de

toekomstige Belgische beurs Belpex;

• de toepassing van het "use-it-or-lose-it" principe;

• de publicatie van de beschikbare dagcapaciteiten voldoende lang vóór de afsluiting

van de indieningsperiode voor de offertes voor de dagveiling;

• het in rekening brengen van de compensatie ("netting") van de capaciteiten die al

genomineerd zijn in het kader van de jaarlijkse en maandelijkse toekenningen bij de

berekening van de capaciteit die wordt aangeboden voor de dagtoekenning.

97. De CREG is van mening dat het niet verantwoord is veilingen op één grens te laten

plaatsvinden op een vroeger tijdstip dan die op de andere grenzen. Bovendien vindt de

CREG dat de koppelverbinding Frankrijk-België in de zin van artikel 2.1. (2) van de nieuwe

richtsnoeren gekoppeld is aan de koppelingen die België en Nederland, Nederland en

Duitsland, Frankrijk en Engeland en Frankrijk en Duitsland met elkaar verbinden.
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98. Overeenkomstig het beoordelingselement betreffende de volgorde van de activiteiten,

waarvan sprake is in paragraaf 71, vraagt de CREG aan Elia tot op heden onbepaalde

specificaties van veilingen vast te leggen uiterlijk op 8 december 2005, dit met het oog op

een harmonisering met de allocatiemechanismen op de andere grenzen.

IV.3.8 Secundaire markt

99. In afdeling 2.1 van haar begeleidende nota preciseert Elia de aard van het recht dat

tijdens de veilingen werd verworven: in een eerste fase is de deelnemer aan de veilingen

diegene die het verkregen recht daadwerkelijk zal gebruiken en aan weerszijden van de

grens zal nomineren, bij de twee netbeheerders. Die nominatie gebeurt bijgevolg volgens

een strikte "one-to-one" regel, zoals gepreciseerd in artikel 3.03 van de IFB-regels.

Elia stelt voor in de toekomst een grotere flexibiliteit te bieden, zoals wordt beschreven in

afdeling 8.3 "Flexibiliteit en secundaire markt" van haar begeleidende nota. Het is de

bedoeling de markt gedeeltelijk of volledig 1) de mogelijkheid te bieden om een capaciteit te

kopen zonder diegene te zijn die aan weerszijden van de grens nomineert, 2) de

mogelijkheid te bieden om, tegen een vergoeding, de volledige verkregen capaciteit of een

deel ervan terug te geven aan de operator van de veilingen en tenslotte 3) de mogelijkheid

om de volledige verkregen capaciteit of een deel ervan over te dragen aan een andere

speler.

100. De CREG stelt vast dat de mogelijkheden die Elia in afdeling 8.3 van haar

begeleidende nota beschrijft, passen in het kader van de toepassing van het

beoordelingselement betreffende het opnieuw toekennen van toegekende maar niet-

gebruikte capaciteit.

Echter, overeenkomstig artikel 1.13 van de nieuwe richtsnoeren oordeelt de CREG dat het

opnieuw toekennen van niet-gebruikte capaciteit overwogen moet worden, rekening houdend

met de problemen betreffende de concurrentieniveau, de structuur van de markten, het

marktoverwicht van de dominante speler en de verplichting de voorziene stromen te ”netten”.

101. Tot besluit vraagt de CREG aan Elia haar voor 1 april 2006 een voorstel van regels te

bezorgen met het oog op de invoering, op 1 juli 2006, van aanvullende flexibiliteiten en een



NIET VERTROUWELIJKE VERSIE 68/76

secundaire markt die rekening houdt met de structuur van de markt en de

capaciteitsbeperkingen die worden opgelegd aan de marktspelers (zie paragraaf 102 hierna).

IV.3.9 Beperking van de capaciteit die kan worden gekocht per marktspeler

102. Het mechanisme  voor de toekenning van capaciteit dat momenteel wordt toegepast,

legt een limiiet van 100 MW (4 blokken van 25 MW) op voor de capaciteit die een

marktspeler via de maandelijkse toekenning kan kopen. Een gelijksoortige limiet van 100

MW is van toepassing op de dagtoekenning.

103. De beoordelingselementen die door de CREG in overweging worden genomen (zie

punt IV.2), en onder andere die welke verband houden met de transparantie en de goede

werking van de markt, de doeltreffende economische signalen die aan de marktdeelnemers

en betrokken netbeheerders moeten worden gegeven, de non-discriminatie en de beperking

van de capaciteit wegens marktoverwicht, maken een beperking mogelijk van de

hoeveelheid capaciteit die door elke marktspeler kan worden gekocht, zoals uitdrukkelijk

wordt aangegeven in punt 7 van het deel van de bijlage bij verordening nr. 1228/2003

betreffende de richtsnoeren voor expliciete veilingen en punt 2.4 (11) van de nieuwe

ERGEG-richtsnoeren.

104. Uit het voorstel van Elia, en meer in het bijzonder uit afdeling 4 van de begeleidende

nota, blijkt dat de capaciteit, voorgesteld op de jaarlijkse veiling voor 2006, op basis van de

regels uit deze beslissing gelijk is aan 1300 MW. Gelet op al het voorgaande en rekening

houdend met de structuur van de markt, is de CREG van mening dat deze capaciteit moet

worden verdeeld onder minimaal vier spelers. De CREG vindt bijgevolg dat de capaciteit die

door één marktspeler kan worden gevraagd (samen met de vennootschappen of groepen

van vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn), in de richting

Frankrijk-België, op de jaarlijkse veiling moet worden beperkt tot een maximale en absolute

waarde van 325 MW.  In voorkomend geval moet de capaciteit die op elke maandelijkse

veiling wordt aangeboden, verhoogd worden met de capaciteit die niet toegewezen zou zijn

tijdens de jaarlijkse veiling.

Dienovereenkomstig vindt de CREG dat de capaciteit die door één marktspeler

(vennootschappen of groepen van vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks



NIET VERTROUWELIJKE VERSIE 69/76

verbonden zijn) kan worden gevraagd, in de richting Frankrijk-België, op de maandelijkse

veiling moet worden beperkt tot een maximale en absolute waarde van 325 MW.

Wat de dagelijkse veiling van capaciteit betreft, oordeelt de CREG, in dit stadium en rekening

houdend met de elementen en informatie waarover zij beschikt, dat het niet aangewezen is

de aankoop van capaciteit te beperken, dit om de marktspelers – en meer in het bijzonder de

nieuwkomers - in staat te stellen zich in het buitenland te bevoorraden en zo de niet-

geprogrammeerde tekorten te overbruggen.

De CREG behoudt zich het recht voor deze beperkingen te herzien op basis van de

marktevolutie en de capaciteit die beschikbaar is op de grenzen.

105. De CREG vraagt Elia, uiterlijk op 6 december 2005, de hierboven omschreven

beperking van de capaciteit die een marktspeler (vennootschappen of groepen van

vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn) kan vragen, op zijn

website te publiceren.

IV.3.10 Monitoring

106. De invoering van een systeem van jaarlijkse, maandelijkse en dagelijkse veilingen op

de grens tussen Frankrijk en België, gepaard met een beperking van de capaciteit die één

marktspeler kan kopen, vergt de invoering van een specifiek "monitoring"-systeem.

Het door Elia ingediende dossier bevat hierover geen aanbevelingen.

107. De CREG vraagt aan Elia haar uiterlijk op 1 februari 2006 een voorstel te bezorgen

met het oog op de implementatie, uiterlijk op 1 maart 2006, van een doeltreffend

monitoringsysteem.
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Dit voorstel dient onder andere de volgende elementen te bevatten:

• de beschrijving van een controlemechanisme voor de veilingen zelf en voor de

toepassing van hun resultaat, waaronder het gedrag van de marktspelers en de

netbeheerder;

• de beschrijving van de procedure die het mogelijk maakt de CREG maandelijks de

gedetailleerde gegevens die nodig zijn voor die controle, te bezorgen. Over dit

onderwerp wordt overleg met de CREG georganiseerd;

• de structuur van het samenvattend rapport over de werking van de koppelverbinding

tijdens de verstreken maand. Dit maandrapport vermeldt meer in het bijzonder de

belangrijkste problemen die zich de afgelopen maand hebben voorgedaan.
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V. BESLISSING VAN 17 NOVEMBER 2005

BETREFFENDE DE WIJZIGINGEN VAN DE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE

CONTRACTEN VAN TOEGANGS-

VERANTWOORDELIJKE

107. Bij brief van 28 oktober 2005 heeft Elia de CREG gelijktijdig haar voorstel betreffende

de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor de toekenning van de beschikbare

capaciteit aan de toegangsverantwoordelijken op de Frans-Belgische koppelverbinding,

enerzijds, en haar voorstel betreffende de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de

contracten van toegangsverantwoordelijke, namelijk de wijzigingen van artikel 12.2.3, artikel

13 en bijlage 1 van het contract van toegangsverantwoordelijke, anderzijds, ter goedkeuring

voorgelegd. Zoals Elia uiteenzette in deze brief en in haar « note d’accompagnement de la

demande d’approbation des modifications du Contrat ARP » zijn de voorgestelde wijzigingen

aan de algemene voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke

onverbrekelijk verbonden met haar aanvraag tot goedkeuring van de methodes voor

congestiebeheer en de methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit aan de

toegangsverantwoordelijken op de Frans-Belgische koppelverbinding.

Gelet op de termijn (van dertig dagen) die door artikel 6, §2, van het technisch reglement aan

de CREG opgelegd wordt om met betrekking tot de wijziging van de algemene voorwaarden

van dergelijke contracten een beslissing te treffen en deze beslissing aan de netbeheerder

over te maken, zag de CREG zich verplicht een beslissing te nemen over de door Elia

voorgestelde wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de contracten van

toegangsverantwoordelijke, alvorens een beslissing te kunnen nemen over de door Elia

ingediende aanvraag tot goedkeuring van de methodes voor congestiebeheer en de

methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit aan de

toegangsverantwoordelijken op de Frans-Belgische koppelverbinding.
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Bij beslissing van 17 november 2005 heeft de CREG de door Elia voorgestelde wijzigingen

van de algemene voorwaarden vervat in artikel 12.2.3, artikel 13 en bijlage 1 van de

contracten van toegangsverantwoordelijke goedgekeurd onder bepaalde voorwaarden.

De onderhavige beslissing heeft echter gevolgen voor de goedkeuringsvoorwaarden

opgelegd in haar beslissing van 17 november 2005 betreffende de contracten van

toegangsverantwoordelijke en in het bijzonder voor de tweede goedkeuringsvoorwaarde

vervat in deze beslissing. Deze voorwaarde is als volgt geformuleerd :

« Elia dient alle veilingregels en -voorwaarden, alsook elke andere informatie

betreffende het allocatiemechanisme die van belang is voor de

toegangsverantwoordelijken, op een duidelijke, accurate en volledige wijze op haar

de website te publiceren, en alle toegangsverantwoordelijken rechtstreeks op de

hoogte te brengen van deze veilingregels en -voorwaarden, en de voormelde

informatie betreffende het allocatiemechanisme, door hen per e-mail de

desbetreffende pagina’s van haar website te bezorgen. Deze e-mail dient ten minste

dertig dagen voorafgaand aan de invoering van de nieuwe regels van het

allocatiemechanisme te worden gestuurd naar elke toegangsverantwoordelijke. »

Zoals uiteengezet in paragraaf 60 van de onderhavige beslissing, wil Elia het voorgestelde

nieuwe allocatiemechanisme al vanaf 1 januari 2006 toepassen en neemt ze zich voor om de

eerste veilingen tussen 16 en 22 december 2005 te houden. De onderhavige beslissing wil

zich niet verzetten tegen de inwerkingstelling van het nieuwe veilingmechanisme binnen de

door Elia voorgenomen termijn, maar richt niettemin een reeks vragen die voor Elia zowel de

wijziging van de voorgestelde IFB-regels (waarvan de tekst overigens al ter informatie op

haar website werd gepubliceerd) als de publicatie van bepaalde gegevens en inlichtingen op

haar website binnen vooropgestelde termijnen inhouden. Dit heeft tot gevolg, gezien de

laattijdige kennisgeving van het voorstel van Elia en, vandaar, de datum waarop de

onderhavige beslissing werd genomen, dat Elia onmogelijk aan de in de beslissing van 17

november 2005 vermelde informatie- en publicatievoorwaarde kan voldoen binnen de erin

gestelde termijn, namelijk “ten minste dertig dagen voorafgaand aan de invoering van de

nieuwe regels van het allocatiemechanisme”.
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Daaruit volgt dat de termijn waarbinnen de informatie in kwestie op de website van Elia moet

gepubliceerd worden en de e-mail met de desbetreffende pagina’s van haar website naar de

toegangsverantwoordelijken moet gestuurd worden, moet aangepast worden. Zo wordt de

zin « Deze e-mail dient ten minste dertig dagen voorafgaand aan de invoering van de nieuwe

regels van het allocatiemechanisme te worden gestuurd naar elke

toegangsverantwoordelijke » van de beslissing van 17 november 2005, via de onderhavige

beslissing vervangen door de volgende zin : « De publicatie van de voornoemde informatie

op de website van Elia, alsook het versturen van de e-mail aan alle

toegangsverantwoordelijken, moeten gebeuren binnen de publicatietermijnen bepaald in

beslissing (B)051201-CDC-494 van de CREG over de aanvraag tot goedkeuring van het

voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende de methodes voor congestiebeheer

en de methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit aan de

toegangsverantwoordelijken op de koppelverbinding Frankrijk-België ».

De CREG onderstreept dat de wijziging van de voormelde termijn een uitzonderlijke

maatregel vormt die ze gedwongen is te nemen omwille van de laattijdige kennisgeving door

Elia van haar aanvraag tot goedkeuring van het voorstel betreffende de methodes voor

congestiebeheer en de methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit aan de

toegangsverantwoordelijken op de Frans-Belgische koppelverbinding. De CREG betreurt ten

zeerste dat, omwille van dit feit, de netgebruikers pas zeer kort voor de invoering van het

nieuwe veilingmechanisme zullen ingelicht worden over het geheel van de toepasselijke

regels en modaliteiten ervan.
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VI. BESLISSING

Gelet op de hiervoor uiteengezette redenen beslist de CREG, met toepassing van artikelen

180, §2, en 183, §2, van het technisch reglement, het voorstel van Elia met betrekking tot de

methodes voor congestiebeheer en de methodes voor de toekenning van capaciteit op de

koppelverbinding Frankrijk-België niet goed te keuren, en vraagt zij Elia haar voorstel te

wijzigen, ten einde:

- de hoeveelheid capaciteit die één marktspeler (samen met de vennootschappen en

groepen van vennootschappen die rechtstreeks en onrechtstreeks verbonden zijn)

kan kopen, te beperken tot 325 MW voor de jaarlijkse veiling 2006 en tot 325 MW

voor alle maandelijkse veilingen in 2006 en in de richting Frankrijk-België,

overeenkomstig paragraaf 104 van deze beslissing;

- uiterlijk op 6 december 2005 de IFB-regels gewijzigd overeenkomstig de

geformuleerde opmerkingen in onderhavige beslissing, op haar website te publiceren

(onder meer de capaciteitsbeperkingen);

- de minimale maandelijkse capaciteit die in 2006 wordt toegewezen, te maximaliseren

overeenkomstig paragraaf 88 van deze beslissing;

- de nog onbepaalde specificaties van veilingen vast te leggen overeenkomstig

paragraaf 98 van deze beslissing, uiterlijk op 8 december 2005;

- uiterlijk op 6 december 2005 de waarde van de capaciteit die op de jaarlijkse

veilingen zal worden aangeboden en de minimale capaciteit die zal worden

aangeboden op de maandelijkse veilingen, overeenkomstig paragraaf 86 van deze

beslissing, op haar internetsite te publiceren;

- uiterlijk op 1 februari 2006 bij haar een voorstel in te dienen betreffende de “netting”

van de energiestromen overeenkomstig paragraaf 83 van deze beslissing.

- uiterlijk op 1 februari 2006 bij haar een voorstel in te dienen betreffende de

implementatie van een monitoring-systeem overeenkomstig paragraaf 107 van deze

beslissing;

- haar uiterlijk op 1 maart 2006 een volledig dossier te bezorgen over de

vastheidsgraad van de toegewezen capaciteiten, de definitie van overmacht en de

gedetailleerde voorwaarden voor redispatching, overeenkomstig paragraaf 91 van

deze beslissing;
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- uiterlijk op 1 maart 2006 bij haar een gedetailleerd voorstel in te dienen betreffende

de transparantie, overeenkomstig paragraaf 81 van deze beslissing;

- haar uiterlijk op 1 april 2006 een voorstel van regels te bezorgen met het oog op de

invoering, op 1 juli 2006, van aanvullende flexibiliteiten en een secundaire markt,

overeenkomstig paragraaf 101 van deze beslissing.

De CREG vraagt Elia dat, bij de invoering van het nieuwe veilingmechanisme, geen

prioritaire toekenning van capaciteit meer zou plaatsvinden ten gunste van de partijen in de

langetermijncontracten die vóór de inwerkingtreding van richtlijn 96/92/CE zijn gesloten.

De CREG behoudt zich het recht voor aanvullende opmerkingen te formuleren, in

voorkomend geval in een latere beslissing, overeenkomstig de inhoud van paragraaf 60 van

deze beslissing.

In afwachting van haar definitieve goedkeuring geeft de CREG Elia voorlopig toestemming

om, ten einde de markt op 1 januari 2006 operationeel te maken en de markt niet te

benadelen, onmiddellijk regels voor de toekenning van capaciteit en congestiebeheer op de

koppelverbinding Frankrijk-België in te voeren die zo dicht mogelijk aanleunen bij de in deze

beslissing besproken beoordelingselementen.

De CREG vraagt Elia op zijn website en op alle documenten met betrekking tot het beheer

van de koppelverbinding, duidelijk en goed leesbaar te vermelden dat de door Elia

toegepaste regels niet zijn goedgekeurd door de CREG.

In het besluit van beslissing (B)051117-CDC-492 van 17 november 2005 betreffende de

wijziging van de algemene voorwaarden vervat in artikel 12.2.3, artikel 13 en bijlage 1 van de

contracten van toegangsverantwoordelijke aangeboden door de netbeheerder aan de

netgebruikers wordt de zin : «Deze e-mail dient ten minste dertig dagen voorafgaand aan de

invoering van de nieuwe regels van het allocatiemechanisme te worden gestuurd naar elke

toegangsverantwoordelijke» vervangen door : « De publicatie van de voornoemde informatie

op de website van Elia, alsook het versturen van de e-mail aan alle

toegangsverantwoordelijken, moeten gebeuren binnen de publicatietermijnen bepaald in

beslissing (B)051201-CDC-494 van de CREG betreffende de aanvraag van Elia tot
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goedkeuring van haar voorstel betreffende de methodes voor congestiebeheer en de

methodes voor de toekenning van de beschikbare capaciteit aan de

toegangsverantwoordelijken op de koppelverbinding Frankrijk-België ».

~~~~

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas:

Thomas LEKANE
Directeur

Christine VANDERVEEREN
Voorzitter van het Directiecomité
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Section I. Introduction 

Article 1.01 Valeur de l’introduction 
La présente introduction fait partie intégrante des Règles IFB.  

Article 1.02 Contexte général  
Conformément au Règlement n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur 
les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité, les Règles IFB 
contiennent les termes et conditions de l’Allocation par Enchères de la Capacité Disponible dans les 
deux sens de l’Interconnexion France-Belgique. Ce mécanisme d’Allocation par Enchères n’est pas 
motivé par un intérêt commercial mais vise à fournir une méthode de gestion des congestions basée 
sur des mécanismes de marché. 

La Capacité Disponible est mise aux Enchères conjointement par les Gestionnaires de Réseaux de 
Transport d’électricité (GRTs) français et belge, respectivement RTE-EDF Transport SA (RTE) et Elia 
System Operator SA (ELIA) sous la forme de droits physiques de transport (Physical Transmission 
Rights ou PTRs) d’énergie électrique. Le Participant qui a obtenu de la Capacité est responsable de 
l’acheminement de l’énergie électrique. 

Pour définir la Capacité Disponible mise aux Enchères, l’influence mutuelle des capacités allouées sur 
l’ensemble du réseau de transport d’électricité européen sera également prise en compte. 

Article 1.03 L’Opérateur d’Enchères Conjoint 
Les GRTs désignent un Opérateur d’Enchères Conjoint chargé d’Allouer, par Enchères, la Capacité 
Disponible telle que calculée par les GRTs.  

Dans un premier temps, RTE est désigné conjointement par les GRTs comme Opérateur d’Enchères 
Conjoint. 

Article 1.04 Les Règles IFB 
Les Règles IFB décrivent notamment les différents types d’Enchères, les conditions de participation 
aux Enchères, les procédures d’Enchères, l’attribution des Capacités Allouées et l’utilisation de celles-
ci.  

Les Règles IFB sont applicables pour les Allocations de Capacité portant sur une période ultérieure au 
1er janvier 2006. Les Règles IFB annulent et remplacent l’ensemble des mécanismes précédents 
d’Allocation dans les deux sens de l’Interconnexion France-Belgique.  

Les Règles IFB peuvent être amendées conjointement par les GRTs dans le but de les clarifier et/ou 
de les compléter. 

Article 1.05 Les Enchères 
Les Enchères ne portent que sur la Capacité Disponible. Il s’agit d’Enchères explicites fermées, à un 
seul tour. Le paiement des Enchères s’effectue selon un Prix Marginal. 

Une Offre retenue à la suite d’une Enchère engage à la fois les GRTs et le Participant : les GRTs sont 
tenus de mettre à la disposition du Participant la Capacité correspondant à l’Offre et le Participant est 
tenu de payer le montant résultant de l’Enchère. 

Le Participant acquiert ainsi un droit de transport d’énergie dans les conditions des présentes Règles 
IFB qu’il pourra exercer auprès des GRTs selon les modalités de Nomination des Règles I/E et du 
Contrat ARP.  
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Article 1.06 Recouvrement des paiements des Enchères  
L’importance des interconnexions pour l’ouverture du marché de l’électricité en Europe nécessite en 
outre la mise en place de règles strictes, et notamment l’établissement d’une sûreté financière en cas 
de défaillance de paiement. 

L’Opérateur d’Enchères Conjoint est mandaté par les deux GRTs pour recouvrer le paiement des 
Enchères. 

Le Participant n’est valablement dégagé de ses obligations que lorsqu’il a fait parvenir son paiement à 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint.  

Aucune compensation entre les montants dus par/aux Gestionnaires de Réseau de Transport et par/à 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint n’est possible.  

Article 1.07 Caractère transitoire de certaines stipulations des Règles IFB 
Plusieurs stipulations des présentes Règles IFB ont un caractère transitoire. Ces stipulations seront 
améliorées ou remplacées dans les meilleurs délais par des stipulations définitives. Il s’agit plus 
particulièrement : 

- de la mise en place d’un mécanisme « Trilateral Market Coupling » et du remplacement, de ce 
fait, des Enchères Journalières explicites par des Enchères Journalières implicites ; 

- de la mise en place : 

- de souplesses concernant la réassignation de Capacités permettant un marché 
secondaire bilatéral ; ou 

- de la possibilité d’avoir des Agents de Nomination distincts du Participant ; ou 

- de la possibilité d’une revente des Capacités auprès de l’Opérateur d’Enchères Conjoint; 

- du remplacement du système de garantie bancaire préalable par un système permettant 
d’effectuer un appel de fond régulier ; 

- de la création d’une filiale commune dédiée aux tâches d’Opérateur d’Enchères Conjoint, en 
lieu et place de la désignation actuelle par les deux GRTs de RTE pour assurer cette mission. 

Section II. Généralités 

Article 2.01 Définitions et interprétation 

(a) Définitions 
Les termes utilisés dans les Règles IFB, en ce compris ses Annexes, dont la première lettre est une 
majuscule, sont définis ci-dessous : 

 

Accord de Participation aux 
Règles I/E :  

L’accord conclu par RTE et un Participant par lequel ce dernier 
s’engage à respecter les Règles I/E, telles que figurant sur le 
site Internet de RTE. 

 

Accord de Participation IFB: La déclaration par laquelle une personne morale s’engage à 
respecter les Règles IFB. Le formulaire standard de déclaration 
est repris à l’ANNEXE 1.  

 

Accusé de Réception 
Fonctionnel: 

Un message électronique envoyé par l’Outil d’Enchères 
signifiant la bonne réception du fichier d’Offres. 

 

Administrateur d’Enchères : La société opérant l’Outil d’Enchères. 
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Agent de Nomination : La personne morale autorisée à Nominer un Programme 
d’Echange auprès de l’un des deux GRTs au titre de 
l’Autorisation à Programmer acquise par le Participant à la suite 
d’une Enchère. Le Participant et les Agents de Nomination sont 
une seule entité juridique. 

 

Allocation ou Allouer : Le processus par lequel l’Opérateur d’Enchères Conjoint 
attribue de la Capacité au Participant en réponse à une 
Offre Notifiée par le Participant. 

Il existe plusieurs Allocations à différentes échéances 
temporelles. 

 

Annexe : Une annexe aux Règles IFB. 

 

Article : Un article des Règles IFB. 

 

Autorisation à Programmer : Les Capacités acquises pour une Journée donnée par Pas 
Horaire, aux Enchères Annuelles, aux Enchères Mensuelles, 
et/ou aux Enchères Journalières, tenant compte, selon les 
Règles IFB, des Réductions de Capacités éventuelles par 
rapport aux Profils de Capacités Allouées.  

 

Bloc : Une quantité de Mégawatts mise aux Enchères sur une plage 
de Pas Horaires et/ou une plage de Jours. 

 

Bloc Horaire: Une quantité de Mégawatts sur un Pas Horaire donné. 

 

Capacité :  Une valeur, exprimée en nombre entier de Mégawatts, de 
transport potentiel d’énergie électrique sur l’Interconnexion 
France-Belgique, soit en provenance de la France vers la 
Belgique, soit en provenance de la Belgique vers la France.  

 

Capacité Disponible : La Capacité mise à disposition conjointement par les GRTs 
pour une Enchère spécifique et qui est garantie par ceux-ci 
dans les conditions des Règles IFB.  

 

Commission de Régulation de 
l’Energie ou CRE :  

L’autorité de régulation française dont la composition et les 
attributions sont fixées au titre VI (articles 28 à 43) de la Loi 
N°2000-108. 

 

Commission de Régulation de 
l’Electricité et du Gaz ou CREG :  

L’autorité de régulation belge dont la composition et les 
attributions sont fixées au chapitre VI (articles 23 à 29) de la loi 
du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité. 

 

Contrat ARP :  Le contrat conclu entre ELIA et le responsable d’accès (Access 
Responsible Party – ARP) qui détermine les droits et 
obligations d’ELIA et du responsable d’accès relatifs à 
l’équilibre sur le réseau ELIA. 
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Enchères Annuelles : La mise aux Enchères par l’Opérateur d’Enchères Conjoint de 
Capacité sur une Période allant du premier Jour au dernier Jour 
d’une année. 

 

Enchères Journalières : La mise aux Enchères par l’Opérateur d’Enchères Conjoint de 
Capacité par Pas Horaire pour une Journée donnée. 

 

Enchères Mensuelles : La mise aux Enchères par l’Opérateur d’Enchères Conjoint de 
Capacité sur une Période allant du premier Jour au dernier Jour 
d’un mois. 

 

Enchère : Le mécanisme d’Allocation de Capacité suivant des 
mécanismes de marché par le biais d’Enchères Annuelles, 
d’Enchères Mensuelles et/ou d’Enchères Journalières. 

 

Garantie Bancaire : La garantie bancaire appelable à première demande délivrée 
par un établissement de crédit, exigée de tout Participant qui 
souhaite prendre part aux Enchères. La Garantie Bancaire doit 
être établie conformément à l’Article 3.02 ainsi qu’au formulaire 
repris en ANNEXE 2. 

 

Gestionnaire(s) de Réseau de 
Transport ou GRT(s) : 

ELIA et/ou RTE. 

 

Habilitation ou Habilité : Le droit de participer aux Enchères dans les conditions de 
l’Article 3.04. 

 

Heure ou H : L'heure GMT+1 ou une durée de 60 minutes. 

 

Interconnexion France-Belgique : Un ensemble de lignes électriques interconnectant les réseaux 
de transport belge et français. 

 

Jour ou Journée ou J : Un jour calendaire d’une période de 24 Heures, débutant à 
0H00min00s et se terminant à 23H59min59s. Les Jours de 
changement d’Heure légale comptent soit 23 Heures soit 25 
Heures. 

 

Mégawatt ou MW : L’unité de puissance électrique exprimée en mégawatts. 

 

Mode Dégradé Le processus mis en place si le Système d’Information de 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint ne peut remplir correctement 
ses fonctions, en particulier lors d’une interruption ou d’une 
indisponibilité, pour quelle que cause que ce soit, de l’Outil 
d’Enchères. 

 

Nomination ou Nominer : La Notification par un Agent de Nomination, mandaté par le 
Participant auprès d’un Gestionnaire de Réseau de Transport, 
de son (ses) Programme(s) d’Echange portant sur la puissance, 
exprimée en MW, qu’il veut utiliser au sein d’une Capacité qui a 



 9/38383838  

été Allouée au Participant par l’Opérateur d’Enchères Conjoint.  

 

Notification ou Notifier : La transmission d’informations entre le Participant et 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint ou l’Administrateur d’Enchères 
dans les conditions de l’Article 8.01. 

 

Offre : Un couple (Capacité en Mégawatt, prix en euros/MWh) proposé 
par un Participant pour un Bloc. 

 

Opérateur d’Enchères Conjoint :  L’entité chargée d’Allouer par le biais d’Enchères la Capacité 
Disponible telle que calculée par les GRTs.  

 

Outil d’Enchères : Le système informatique permettant la réception des Offres des 
Participants, leur traitement et la restitution des Résultats. 

Un descriptif de l’Outil d’Enchères est fourni en ANNEXE 6. 

 

Participant : La personne morale Habilitée et signataire de l’Accord de 
Participation IFB. 

  

Partie(s) : Désigne l’Opérateur d’Enchères Conjoint et/ou un Participant. 

 

Pas Horaire : Une période d’une Heure, la première de chaque Jour débutant 
à 0H00min00s. 

 

Période : Une durée temporelle. 

 

Prix de l’Offre : La partie financière de l’Offre faite par le Participant, exprimée 
en euros/MWh. 

 

Prix Marginal : Le Prix de l’Offre la moins chère retenue pour un Bloc dans une 
Enchère. 

 

Produit Annuel : Le Bloc vendu de 0H00min00s à 23H59min59s du premier Jour 
au dernier Jour d’une année. 

 

Produit Journalier : Un ensemble de vingt-quatre (24) Blocs Horaires vendus pour 
une Journée donnée. 

 

Produit Mensuel : Le Bloc vendu de 0H00min00s à 23H59min59s du premier Jour 
au dernier Jour d’un mois. 

 

Produit : Un Bloc ou un ensemble de Blocs vendus par Enchère. 

 

Profil de Capacité Allouée : La Capacité acquise par chaque Participant dans le cadre 
d’Enchères Annuelles, Mensuelles et/ou Journalières, le Prix 
Marginal, l’énergie Allouée et le montant valorisé pour chaque 
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Bloc de l’Enchère. 

 

Programme d’Echange : Une déclaration d’échange établie par un Agent de Nomination 
conformément à l’Autorisation à Programmer qui précise la 
puissance, exprimée en nombre entier de Mégawatts par Pas 
Horaire, échangée sur l’interconnexion France-Belgique dans le 
sens France-Belgique ou Belgique-France. 

 

Réduction ou Réduire La diminution des Capacités Allouées ou des Programmes 
d’Echange telle que visée à l’Article 2.06 

 

Règles I/E :  Les règles d’accès au réseau public de transport français pour 
des importations et des exportations telles que figurant sur le 
site Internet de RTE. 

 

Règles IFB :  Les présentes règles d’Allocation des Capacités sur 
l’Interconnexion France-Belgique. 

 

Règles SI : Les règles relatives à l’accès au Système d’Information et à 
l’utilisation des applications de l’Opérateur d’Enchères Conjoint 
, y compris leurs annexes et leurs définitions telles que publiées 
sur le Site Internet de l’Opérateur d’Enchères Conjoint.  

 

Résultat La Capacité retenue par Bloc mis aux Enchères et le Prix 
Marginal de chaque Bloc. 

 

Site Internet de l’Opérateur 
d’Enchères Conjoint ou Site : 

Le site Internet accessible via les sites suivants : 

www.elia.be 

www.rte-france.com 

et relatif à l’Interconnexion France-Belgique. 

dont l’adresse est [Adresse à compléter]. 

 

Situation d’Insolvabilité : La situation juridique du Participant soumis à l’ouverture d’une 
procédure collective, telle que, et sans que cette liste soit 
limitative, un redressement et/ou une liquidation judiciaire. 

 

Soumissionnaire d’Offres : L’entité désignée pour déposer des fichiers d’Offres au nom et 
pour le compte d’un Participant. 

 

Spécifications d’Enchère : Les caractéristiques particulières d’une Enchère, dont 
notamment le Produit mis aux Enchères, le Jour de l’Enchère, 
les Heures d’ouverture et de fermeture de la session d’Enchère, 
les conditions de recevabilité des Offres, les modalités de 
Notification des Résultats de l’Enchère, les délais de 
contestation.  

 

Sûreté du Système Electrique ou 
Sûreté : 

L’aptitude à assurer le fonctionnement normal du réseau, à 
limiter le nombre des incidents, à éviter les grands incidents et 

http://www.elia.be/
http://www.rte-france.com/
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à limiter leurs conséquences lorsqu’ils se produisent. 

 

Système d’Information ou SI: L’environnement informatique de l’Opérateur d’Enchères 
Conjoint accessible au Participant.  

 

Système Electrique : Le système constitué par les réseaux électriques, les 
productions raccordées audits réseaux qui injectent de l’énergie 
électrique et les consommations raccordées aux réseaux qui y 
soutirent de l’énergie électrique. 

 

(b) Interprétation 
Les titres et intitulés des présentes Règles IFB sont indiqués pour la facilité des renvois dans les 
Règles IFB et n’expriment en aucune manière l’intention des Parties. Ils ne seront pas pris en compte 
pour l’interprétation des stipulations des présentes Règles IFB. 

La nullité de l'une quelconque des dispositions des Règles IFB, pour quelque cause que ce soit, 
n'affectera pas la validité des autres dispositions des Règles IFB.  

Article 2.02 L’Opérateur d’Enchères Conjoint 
L’organisation des Enchères est mise en œuvre conjointement par les deux GRTs dans les deux sens 
de l’Interconnexion France-Belgique. 

Les GRTs désignent un Opérateur d’Enchères Conjoint chargé d’Allouer, par Enchères, la Capacité 
Disponible telle que calculée par les GRTs.  

L’Opérateur d’Enchères Conjoint prépare et conduit les Enchères et fournit toutes les informations 
nécessaires aux Participants et aux GRTs. 

Un changement d’Opérateur d’Enchères Conjoint ne remet toutefois pas en cause les droits et les 
obligations découlant d’une Enchère qui a déjà eu lieu. 

Article 2.03 Enchères Annuelles, Mensuelles et Journalières 
Des Enchères distinctes sont mises en place dans le sens France-Belgique et dans le sens Belgique-
France. 

Les Enchères suivantes sont opérées : 

- des Enchères Annuelles pour l’Allocation de Capacités du premier Jour au dernier Jour de 
chaque année ; 

- des Enchères Mensuelles pour l’Allocation de Capacités du premier au dernier Jour de chaque 
mois ; 

- des Enchères Journalières pour l’Allocation de Capacités sur chaque Pas Horaire d’un Jour. 

Article 2.04 Capacités Disponibles pour les Enchères 
Les Capacités mises aux Enchères sont déterminées conjointement par les GRTs tenant compte de 
l’influence mutuelle des capacités allouées sur l’ensemble du réseau de transport d’électricité 
européen.  

Les Capacités Allouées aux Enchères Annuelles et Mensuelles qui ne sont pas utilisées par le 
Participant sont ré-Allouées aux Enchères Journalières conformément à l’Article 6.05(b).  

Les Participants sont informés sur le Site Internet de l’Opérateur d’Enchères Conjoint des Capacités 
Disponibles pour chaque Enchère. 

Par ailleurs et à titre informatif, les GRTs publieront également des prévisions conjointes des 
Capacités Disponibles à plus long terme sur leur site Internet respectif. 
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Article 2.05 Base sur laquelle les Capacités sont mises aux Enchères 
Les Capacités sont mises aux Enchères par unités de un (1) MW avec un minimum de une (1) unité.  

Les Capacités annuelles et mensuelles sont mises aux Enchères pour chaque Pas Horaire, 
respectivement de l’année entière et du mois entier. 

Les Capacités journalières sont mises aux Enchères par Pas Horaire. 

Article 2.06 Fermeté des Capacités Allouées 
Les GRTs mettent en œuvre les moyens raisonnablement nécessaires pour garantir la fermeté des 
Capacités Allouées. 

Toutefois, pour des raisons liées à la Sûreté du Système Electrique, les GRTs peuvent être amenés à 
Réduire les Capacités Allouées dans le cadre des Enchères, avant envoi de l’Autorisation à 
Programmer. 

Dans ce cas, l’Opérateur d’Enchères Conjoint Notifie au Participant les Capacités Allouées Réduites 
dans l’Autorisation à Programmer.  

L’Autorisation à Programmer du Participant est Réduite par l’Opérateur d’Enchères Conjoint au 
prorata des Capacités Allouées au titre des Produits Annuel et Mensuel, sur la base des Profils de 
Capacité.  

Les modalités financières de ces Réductions sont précisées dans l’Article 7.01(b). Celles-ci ne sont 
pas applicables en cas de Force Majeure. 

Article 2.07 Fermeté des Programmes d’Echange 
Après Nomination, les Programmes d’Echange sont fermes sauf cas de Force Majeure telle que 
définie à l’Article 8.06. 

Dans ce cas, les GRTs Réduiront au prorata les Programmes d’Echange au titre des Produits Annuel, 
Mensuel et Journalier, sur la base des Programmes d’Echange Annuels, Mensuels et Journaliers.  

Article 2.08 Publications relatives aux Enchères 
L’Opérateur d’Enchères Conjoint publie sur son Site Internet ou au travers de l’Outil d’Enchères les 
informations suivantes : 

- les présentes Règles IFB et leurs Annexes, telles que modifiées le cas échéant ; 

- les Jours fériés légaux ; 

- les informations relatives à la mise en œuvre des Enchères ; 

- les noms, les numéros de télécopie et de téléphone, les adresses électroniques des personnes 
à contacter auprès de l’Opérateur d’Enchères Conjoint ; 

- les formulaires à envoyer par les Participants ; 

- le calendrier des Enchères Annuelle et Mensuelles ; 

- les Spécifications d’Enchère et notamment la Capacité Disponible pour chaque Enchère ; 

- les données découlant des Enchères ; 

- le nombre de Participants ayant obtenu de la Capacité et le nombre total de Participants ayant 
pris part à l’Enchère ; 

- toute autre information utile.  

En cas de contradiction entre les informations publiées sur le Site Internet de l’Opérateur d’Enchères 
Conjoint et l’Outil d’Enchères, ces dernières prévalent. 

Article 2.09 Devise 
Les Garanties Bancaires, les prix, les conditions de paiement, les paiements relatifs aux Enchères, 
ainsi que les informations financières sont exprimés en Euro (€). 
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Section III. Conditions de participation 

Article 3.01 Enregistrement  

(a) Accord de participation IFB 
Préalablement à une Enchère, la personne morale souhaitant participer à une Enchère doit 
s’enregistrer auprès de l’Opérateur d’Enchères Conjoint en soumettant, en double exemplaire, 
l’Accord de Participation IFB dûment complété et signé. Il lui est retourné contresigné par l’Opérateur 
d’Enchères Conjoint pour attester son enregistrement en qualité de Participant. 

Toute personne morale souhaitant adhérer aux Règles IFB ne peut être titulaire que d’un seul Accord 
de Participation IFB. 

(b) Engagements du Participant 
Par la signature d’un Accord de Participation IFB, le Participant s’engage à respecter l’ensemble des 
stipulations des Règles IFB. 

Le Participant s’engage notamment à tenir à jour les informations contenues dans son Accord de 
Participation IFB, en Notifiant à l’Opérateur d’Enchères Conjoint toute modification de ces éléments 
sept jours avant leur entrée en vigueur. 

Article 3.02 Emission d’une Garantie Bancaire 

(a) Caractère obligatoire de la Garantie Bancaire 
La Garantie Bancaire est un pré-requis pour être Habilité à participer aux Enchères, conformément à 
l’Article 3.04.  

Simultanément à l’envoi de l’Accord de Participation IFB, le Participant remet à l’Opérateur 
d’Enchères Conjoint une Garantie Bancaire sur la base du modèle repris en ANNEXE 2. 

La Garantie Bancaire est acceptée dès lors que l’Opérateur d’Enchères Conjoint a Notifié son accord 
sur les termes de la Garantie Bancaire à l’établissement de crédit qui l’a émise et au Participant. 

Le Participant ne pourra pas participer aux Enchères durant les quatre-vingt-dix (90) Jours précédant 
l’expiration de sa Garantie Bancaire, sauf à en avoir remis une nouvelle d’une durée de validité 
supérieure et acceptée par l’Opérateur d’Enchères Conjoint.  

(b) Montant de la Garantie Bancaire 
Le montant minimal de la Garantie Bancaire est de cent mille (100 000) euros. 

Si l’Opérateur d’Enchères Conjoint est amené à faire appel à la Garantie Bancaire, le montant de la 
Garantie Bancaire exigée du Participant est réévalué à hauteur du maximum des trois valeurs 
suivantes : 

- total de toutes les factures émises au titre des Règles IFB encore dues par le Participant, l’absence 
de paiement étant constatée le lendemain de l’expiration du délai de paiement de la facture ayant 
donné lieu à relance ; 

- cent mille (100 000) euros * (1+ NIP), NIP étant le « Nombre d’Incidents de Paiement », soit le 
nombre de mois au cours des douze derniers mois, le mois en cours compris (la date du courrier 
d’appel à la Garantie Bancaire faisant foi), où ont été constatés des incidents de paiement de la 
part du Participant ; 

- le plus haut montant de Garantie Bancaire qui a effectivement été exigé de ce Participant au cours 
des 6 derniers mois, le mois en cours exclu (la date du courrier d’appel à la Garantie Bancaire 
faisant foi). 

Pour réviser le montant de sa Garantie Bancaire, le Participant remet à l’Opérateur d’Enchères 
Conjoint une nouvelle Garantie Bancaire.  
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La révision de la Garantie Bancaire est acceptée dès lors que l’Opérateur d’Enchères Conjoint a 
Notifié son accord sur les nouveaux termes de la Garantie Bancaire à l’établissement de crédit et au 
Participant. 

Le Participant ne pourra pas participer aux Enchères si le montant de la Garantie Bancaire est 
inférieur à cent mille (100 000) euros ou au dernier montant minimum de Garantie Bancaire demandé 
au Participant conformément au présent Article. 

(c) Conséquence de l’appel à la Garantie Bancaire 
Le Participant voit son Habilitation suspendue conformément à l’Article 3.05(a) à compter du Jour où 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint fait appel à la Garantie Bancaire. 

Article 3.03 Pré requis relatifs à l’accès au réseau 
Le Participant et les Agents de Nomination sont une seule entité juridique.  

Il en résulte que, pour être Habilité, le Participant doit être au préalable signataire et respecter les 
termes : 

- d’un Accord de Participation aux Règles I/E avec RTE, nécessaire pour effectuer des 
exportations ou des importations depuis ou vers le Système Electrique français ; 

- d’un Contrat ARP avec ELIA, nécessaire pour effectuer des exportations ou des importations 
depuis ou vers le Système Electrique belge. 

En cas d’incohérence entre les Règles IFB et les contrats mentionnés ci-dessus, pour ce qui concerne 
la mise en œuvre des Enchères sur l’Interconnexion France-Belgique, les Règles IFB prévalent. 

Article 3.04 Habilitation 
Pour être Habilité à participer aux Enchères, le Participant doit : 

- remplir les conditions de l’Article 3.01, de l’Article 3.02 et de l’Article 3.03 ; 

- déclarer les éventuels Soumissionnaires d’Offres à l’Administrateur d’Enchères conformément 
au formulaire de l’ANNEXE 3 ; 

- suivre une formation sur l’Outil d’Enchères auprès de l’Administrateur d’Enchères, qui est 
délivrée par l’Administrateur d’Enchères après l’envoi de l’Accord de Participation IFB signé par 
le Participant ; 

- procéder aux tests du Système d’Information avec l’Opérateur d’Enchères Conjoint et 
l’Administrateur d’Enchères ; 

- ne pas avoir violé les termes de l’Article 4.01.  

L’Habilitation est effective à la date indiquée dans l’Accord de Participation IFB contresigné par 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint.  

L’Habilitation est octroyée pour une durée indéterminée et ne peut faire l’objet d’une suspension ou 
d’une suppression que dans les conditions prévues par l’Article 3.05. 

Article 3.05 Suspension et suppression de l’Habilitation 

(a) Suspension de l’Habilitation par l’Opérateur d’Enchères Conjoint 
L’Habilitation du Participant peut être suspendue par l’Opérateur d’Enchères Conjoint si au moins une 
des conditions listées à l’Article 3.04 n’est plus remplie, sous réserve du paragraphe (b) du présent 
Article. 

Lorsque l’Opérateur d’Enchères Conjoint suspend l’Habilitation d’un Participant, il n’est plus possible à 
celui-ci de participer aux Enchères et la Capacité Allouée non encore utilisée ne peut plus être 
Nominée par l’Agent de Nomination. L’Opérateur d’Enchères Conjoint proposera les Capacités ainsi 
libérées au jour le jour dans les Enchères Journalières. 

La suspension de l’Habilitation prend effet à la date indiquée dans la Notification de la suspension de 
l’Habilitation. 
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Le Participant sera de nouveau Habilité le lendemain du Jour ouvré où l’Opérateur d’Enchères 
Conjoint aura avant 15H : 

- d’une part, constaté de nouveau le respect de l’ensemble des conditions énoncées à l’Article 
3.04 

- d’autre part, constaté le paiement intégral des factures échues dues et non encore payées par 
le Participant. 

Lorsque le Participant sera à nouveau Habilité, la Capacité Allouée antérieurement à la suspension de 
l’Habilitation non encore utilisée pourra de nouveau être Nominée et le Participant aura en outre à 
nouveau la possibilité de participer aux Enchères. 

(b) Suppression de l’Habilitation par l’Opérateur d’Enchères Conjoint 
L’Habilitation d’un Participant est supprimée par l’Opérateur d’Enchères Conjoint : 

- en vertu de l’Article 4.01 ; 

- si le Participant est dans une Situation d’Insolvabilité ; 

- si le Participant n’a pas respecté une ou plusieurs de ses obligations essentielles alors que 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint lui a Notifié de respecter ses obligations par lettre 
recommandée avec avis de réception, et que cette Notification est restée sans effet pendant 10 
jours. 

La suppression de l’Habilitation prend effet à la date indiquée dans la Notification de suppression de 
l’Habilitation. 

Lorsque l’Opérateur d’Enchères Conjoint supprime l’Habilitation d’un Participant, il n’est plus possible 
à celui-ci de participer aux Enchères et la Capacité Allouée non encore utilisée ne peut plus être 
Nominée par l’Agent de Nomination. 

L’Opérateur d’Enchères Conjoint proposera les Capacités ainsi libérées dans les Enchères suivantes. 

Le montant d’acquisition des Capacités dont le Participant perd le bénéfice suite à la suppression de 
l’Habilitation reste dû par le Participant, et celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait de 
l’application de la présente stipulation. 

En cas de suppression de l’Habilitation, l’Accord de Participation aux Règles IFB prend fin 
automatiquement. 

Le Participant dont l’Habilitation a été supprimée sur l’initiative de l’Opérateur d’Enchères Conjoint ne 
pourra plus prétendre ultérieurement à la qualité de Participant. 

(c) Suppression de l’Habilitation par le Participant 
Le Participant peut demander, à tout moment, la suppression de l’Habilitation afin de mettre fin à sa 
participation aux Règles IFB.  

Il doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’ANNEXE 
8ANNEXE 9. 

La suppression de son Habilitation prend effet dix (10) Jours après réception par l’Opérateur 
d’Enchères Conjoint de la Notification de suppression par le Participant. 

Lorsque le Participant supprime son Habilitation, il n’est plus possible à celui-ci de participer aux 
Enchères et la Capacité Allouée non encore utilisée ne peut plus être Nominée par l’Agent de 
Nomination. 

L’Opérateur d’Enchères Conjoint proposera les Capacités ainsi libérées dans les Enchères suivantes. 

Le montant d’acquisition des Capacités dont le Participant perd le bénéfice suite à la suppression de 
l’Habilitation reste dû par le Participant, et celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait de 
l’application de la présente stipulation. 

Le Participant peut également supprimer son Habilitation par Notification par lettre recommandée 
avec avis de réception avec effet immédiat dès sa réception par l’Opérateur d’Enchères Conjoint si 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint n’a pas respecté une ou plusieurs de ses obligations essentielles 
alors que le Participant l’a mis en demeure par Notification par lettre recommandée avec avis de 
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réception de respecter ses obligations et que cette mise en demeure est restée sans effet pendant dix 
(10) Jours. 

Pour ces deux cas de suppression de l’Habilitation sur l’initiative du Participant, l’Accord de 
Participation aux Règles IFB prend fin automatiquement. 

Le Participant dont l’Habilitation a été supprimée sur son initiative et dans les termes du présent 
Article pourra de nouveau prétendre à la qualité de Participant en suivant la procédure des Règles 
IFB. 

Section IV. Déroulement des Enchères 

Article 4.01 Engagements des Participants 
Préalablement, pendant et après une Enchère, les Participants et les Agents de Nomination doivent 
s’abstenir de toute action ou comportement : 

- qui porterait atteinte ou menacerait de porter atteinte à la concurrence lors de la procédure de 
soumission d’Offres, ou 

- qui viserait, de quelque manière que ce soit, à fausser la transparence du marché, la formation 
des prix ou à interrompre le processus d’Enchère.  

L’Opérateur d’Enchères Conjoint est autorisé à exclure d’une Enchère en cours et/ou à suspendre 
et/ou à supprimer l’Habilitation de ceux qui : 

- agissent, se comportent, ont agi ou se sont comportés en violation du paragraphe ci-dessus, ou 

- utilisent un droit ou une position obtenue par le biais d’une Enchère de manière non conforme. 

Le Participant dont l’Habilitation a été supprimée à l’initiative de l’Opérateur d’Enchères Conjoint ne 
pourra plus prétendre ultérieurement à la qualité de Participant, conformément à l’Article 3.05(b). 

Article 4.02 Planning et timing des enchères 

(a) Enchères Annuelles 
L’Opérateur d’Enchères Conjoint publie sur son Site Internet, à titre indicatif, un calendrier précisant la 
date de la session d’Enchère Annuelle sur l’Interconnexion France-Belgique, pour l’année à venir.  

Les Spécifications d’Enchère (dont la Capacité Disponible mise aux Enchères Annuelles) sont 
Notifiées sur le Site Internet de l’Opérateur d’Enchères Conjoint au plus tard cinq Jours ouvrés avant 
la session d’Enchère Annuelle. 

L’Enchère Annuelle se déroule la première semaine du mois de décembre conformément à la date 
publiée dans le calendrier.  

Les Offres doivent avoir été Notifiées à l’Administrateur d’Enchères au plus tard à midi le jour de 
l’Enchère Annuelle conformément aux Spécifications d’Enchère. 

Les Offres soumises par les Participants conformément à l’Article 4.03 ou le cas échéant à l’Article 
4.04, sont prises en compte au jour de l’Enchère Annuelle.  

Chaque Participant est informé du Résultat de ses Offres au plus tard deux (2) Heures après la 
clôture de l’Enchère Annuelle conformément à l’Article 6.01. 

Les données découlant de l’Enchère Annuelle sont publiées sur le Site Internet de l’Opérateur 
d’Enchères Conjoint au plus tard deux (2) Jours ouvrés après l’Enchères Annuelle et avant 18 Heures. 

L’Opérateur d’Enchères Conjoint peut toutefois annoncer sur son Site Internet des dates et des 
Spécifications d’Enchère qui dérogent à ce qui précède.  

(b) Enchères Mensuelles 
L’Opérateur d’Enchères Conjoint publie sur son Site Internet, à titre indicatif, un calendrier précisant 
les dates des sessions d’Enchères Mensuelles sur l’Interconnexion France-Belgique, pour l’année à 
venir.  
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Les Spécifications d’Enchère (dont la Capacité Disponible mise aux Enchères Mensuelles) sont 
Notifiées sur le Site Internet de l’Opérateur d’Enchères Conjoint au plus tard le premier jour ouvrablée 
après le vingt (20) du mois pendant lequel se tient l’Enchère Mensuelle.  

L’Enchère Mensuelle se déroule au plus tard deux jours ouvrés après publication de la Capacité 
mensuelle Disponible. 

Les Offres doivent avoir été Notifiées à l’Administrateur d’Enchères au plus tard à midi le jour de 
l’Enchère Mensuelle conformément aux Spécifications d’Enchère. 

Les Offres soumises par les Participants conformément à l’Article 4.03, ou le cas échéant à l’Article 
4.04, sont prises en compte au jour de l’Enchère Mensuelle.  

Chaque Participant est informé du Résultat de ses Offres, au plus tard deux (2) Heures après 
l’Enchère Mensuelle conformément à l’Article 6.01.  

Les données découlant de l’Enchère Mensuelle sont publiées sur le Site Internet de l’Opérateur 
d’Enchères Conjoint au plus tard deux (2) Jours ouvrés après l’Enchère Mensuelle et avant 18 
Heures. 

L’Opérateur d’Enchères Conjoint peut toutefois annoncer sur son Site Internet des dates et des 
Spécifications d’Enchère qui dérogent à ce qui précède.  

(c) Enchères Journalières 
Les Spécifications d’Enchère (dont la Capacité Disponible mise aux Enchères Journalières) sont 
Notifiées sur le Site Internet de l’Opérateur d’Enchères Conjoint vers 8h45 et au plus tard à 9h00 au 
plus tard à [8H45 ou 8H30 – Horaire à confirmer], la veille du Jour sur lequel porte la Capacité (J-1).  

Les Offres doivent avoir été Notifiées à l’Administrateur d’Enchères au plus tard à 9h45 [9H45 ou 
9H30 – Horaire à confirmer]. 

Les Offres soumises par les Participants conformément à l’Article 4.03 ou le cas échéant à l’Article 
4.04, sont prises en compte au jour de l’Enchère Journalière.  

Chaque Participant est informé du Résultat de ses Offres, au plus tard à 10 Heures conformément à 
l’Article 6.02. 

Les données découlant des Enchères Journalières sont publiées sur le Site Internet de l’Opérateur 
d’Enchères Conjoint vers 10h00 et au plus tard à 10h15. à [9H45 ou 10H - Horaire  à confirmer].  

L’Opérateur d’Enchères Conjoint peut toutefois annoncer sur son Site Internet des Heures et des 
Spécifications d’Enchère qui dérogent à ce qui précède. 

Article 4.03 Soumission d’une Offre 
(a) Format d’une Offre 

Une Offre doit être soumise conformément aux formats définis dans l’ANNEXE 7, respectivement pour 
les Enchères Annuelles, Mensuelles et Journalières. En cas de non-respect de ceux-ci, l’Offre du 
Participant n’est pas prise en compte. 

Seule une Offre inconditionnelle et irrévocable sera considérée comme valablement transmise à 
l’Administrateur d’Enchères.  

Une Offre fait l’objet d’un Accusé de Réception Fonctionnel. Quand une Offre n’a pas fait l’objet d’un 
Accusé de Réception Fonctionnel par l’Administrateur d’Enchères, l’Offre est supposée ne pas avoir 
été soumise. 

(b) L’Outil d’Enchères et les Soumissionnaires d’Offres 
L’Outil d’Enchères permet aux Participants de déposer un fichier d’Offres pour une Enchère donnée. 
Le Participant y accède selon les conditions définies dans l’ANNEXE 6. 

Le dépôt d’un fichier d’Offres pour une Enchère ne peut se faire qu’à l’ouverture de la session 
d’Enchère telle que précisée dans les Spécifications d’Enchère.  
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Un Participant peut déléguer une partie de ses droits à un ou plusieurs Soumissionnaire(s) d’Offres 
désigné(s) conformément à l’ANNEXE 3, sachant que le Participant peut désigner 5 Soumissionnaires 
d’Offres maximum.  

Les fichiers d’Offres sont transmis au nom du Participant et non au nom du Soumissionnaire d’Offres. 
Plusieurs fichiers d’Offres peuvent être déposés au nom du Participant pour une même Enchère. Le 
dernier fichier d’Offres valide, déposé au nom du Participant, est pris en compte dans l’algorithme 
d’Enchères. 

(c) Limitation 
Les Participants déposent un fichier d’Offres comprenant au maximum dix (10) Offres pour une 
Enchère.  

Les Offres contiennent des MW entiers, et des Prix de l’Offre en euros par MWh avec au maximum 
deux chiffres après la virgule. 

Article 4.04 Mode Dégradé 
Si les modalités de soumission des Offres prévues à l’Article 4.03 ne peuvent pas être mises en 
œuvre pour une Enchère donnée, l’Administrateur d’Enchères Notifie au Participant, par messagerie 
électronique et via l’Outil d’Enchères ou par télécopie, le passage en Mode Dégradé. Si le Site 
Internet de l’Opérateur d’Enchères Conjoint est en service, l’Opérateur d’Enchères Conjoint publiera 
également des informations sur son Site. 

La Notification du passage en Mode Dégradé précise le type de Mode Dégradé, parmi ceux définis à 
l’ANNEXE 4, et les nouvelles Spécifications d’Enchère applicables. 

L’Opérateur d’Enchères Conjoint ne peut en aucun cas être mis en cause s’il ne parvient pas à joindre 
les Participants par le biais des moyens d’information ci-dessus ou s’il ne parvient pas à publier une 
annonce sur son Site Internet. 

Les Offres soumises préalablement au passage en Mode Dégradé sont considérées comme non 
valables et doivent être soumises à nouveau selon les modalités prévues en cas de Mode Dégradé. 

Si les modalités prévues en cas de Mode Dégradé ne peuvent être mises en œuvre à temps pour une 
Enchère donnée, cette Enchère est annulée et les Offres déjà soumises sont automatiquement 
annulées.  

Article 4.05 Annulation d’une Enchère 
En cas d’indisponibilité ou de difficultés techniques dans le fonctionnement de l’Outil d’Enchères, 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint peut être amené à annuler une Enchère : 

- pendant le déroulement de l’Enchère : les Soumissionnaires d’Enchères sont avertis par un 
message directement disponible sur l’Outil d’Enchères et par courrier électronique ; 

- après l’envoi des Résultats d’Enchères et jusqu’à la fin du délai de contestation défini à 
l’Article 6.03 : les Soumissionnaires d’Offres sont avertis par un courrier électronique. Les 
Résultats de l’Enchère sont dès lors annulés. 

Section V. Détermination des Résultats d’Enchères 
Les Enchères Annuelles, Mensuelles et Journalières sont des Enchères explicites fermées, à un seul 
tour. Le paiement des Enchères s’effectue selon un Prix Marginal. 

Les Résultats de l’Enchère sont déterminés en accord avec les principes suivants:  

- si le total de la Capacité pour laquelle des Offres valides ont été soumises est égal ou 
inférieur à la Capacité Disponible pour l’Enchère en question, le Prix Marginal est nul.  

- si le total de la Capacité pour laquelle des Offres valides ont été soumises dépasse la 
Capacité Disponible pour l’Enchère en question, le Prix Marginal est égal au Prix de l’Offre la 
plus basse qui a été retenue intégralement ou partiellement.  
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- les Résultats des Enchères sont obtenus en utilisant, pour chaque Bloc, l’algorithme de 
résolution décrit ci-dessous. Cet algorithme de résolution est celui qui est utilisé par l’Outil 
d’Enchères. 

1. Dans un premier temps, l’Opérateur d’Enchères Conjoint procède pour chaque Bloc 
de l’Enchère au classement par ordre décroissant des Prix des Offres ; 

2. Seules les Offres conformes à l’Article 4.03 sont prises en compte dans le 
classement. 

3. L’(es) Offre(s) la(les) plus haute(s) pour une Capacité demandée qui ne dépasse pas 
la Capacité Disponible est(sont) retenue(s). La Capacité Disponible subsistante est 
alors allouée au(x) Participant(s) qui a(ont) soumise(s) l(les) Offre(s) suivante(s) dans 
l’ordre décroissant des prix, si la Capacité demandée ne dépasse pas la Capacité 
Disponible subsistante; et ainsi de suite pour le reste de la Capacité Disponible 
subsistante. 

4. Lorsque la Capacité demandée de l’Offre suivante, dans l’ordre décroissant des prix, 
est égale à ou dépasse la Capacité Disponible subsistante, celle-ci est retenue 
intégralement ou partiellement à hauteur de la Capacité Disponible subsistante. Le 
prix de cette Offre constitue le Prix Marginal. 

5. Dans le cas où deux Participants ou plus ont soumis des Offres valides de même prix, 
pour une Capacité totale demandée qui dépasse la Capacité Disponible subsistante, 
la Capacité Disponible subsistante est allouée proportionnellement à la Capacité 
demandée dans les Offres de ces Participants, en unités d’au moins 1 MW. Les 
Capacités attribuées sont arrondies au Mégawatt inférieur. Le prix de ces Offres 
constitue le Prix Marginal. 

- la Capacité est considérée comme ayant été Allouée à un Participant au moment où ce 
Participant en est informé. 

- l’algorithme de résolution peut conduire au fractionnement de la dernière Offre retenue, de 
façon à ce que toute la Capacité du Bloc soit Allouée dans son intégralité. Le fractionnement 
correspond à une diminution de la puissance demandée sur la plage de Pas Horaire ou de 
Jours du Bloc. Par conséquent, le Participant reconnaît et accepte que son Offre puisse faire 
l’objet d’un fractionnement dans les conditions ci-dessus. 

Section VI. Règles d’utilisation des Capacités 

Article 6.01 Notification des Résultats et des Profils de Capacité annuels et 
mensuels 
Après chaque Enchère, chaque Participant est informé de ses Résultats et Profils de Capacité par 
courrier électronique.  

L’Administrateur d’Enchères Notifie au Participant le fichier de Résultats conformément à l’Article 
4.02, précisant la Capacité retenue par Bloc mis aux Enchères et le Prix Marginal de chaque Bloc, 
suivant le format défini à l’ANNEXE 7. 

L’Opérateur d’Enchères Conjoint Notifie au Participant dont au moins une Offre a été retenue le Profil 
de Capacité Alloué au plus tard dans les deux (2) Jours ouvrés. 

En cas d’indisponibilité du Système d’Information ou de l’Outil d’Enchères, les Participants sont avertis 
du Résultat des Enchères et des Profils de Capacité via d’autres moyens de communication. 

Article 6.02 Notification des Résultats journaliers 
Après chaque Enchère, chaque Participant est informé de ses Résultats par courrier électronique.  

L’Administrateur d’Enchères transmet au Participant le fichier de Résultats conformément à l’Article 
4.02, précisant la Capacité retenue par Bloc Horaire mis aux Enchères et le Prix Marginal de chaque 
Bloc Horaire, suivant le format défini à l’ANNEXE 7. 

En cas d’indisponibilité du Système d’Information ou de l’Outil d’Enchères, les Participants sont avertis 
du Résultat des Enchères via d’autres moyens de communication. 
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Article 6.03 Contestation des Résultats 
Le Participant peut contester le Résultat selon les modalités et dans les délais précisés dans les 
Spécifications d’Enchères. 

L’Opérateur d’Enchères Conjoint répond au Participant au plus tard selon le délai précisé dans les 
Spécifications d’Enchères. 

Article 6.04 Autorisation à Programmer 

(a) Capacités annuelles et mensuelles 
Deux ou trois jours ouvrés avant le Jour sur lequel porte la Capacité, soit : 

- le jeudi avant 16 Heures pour le samedi, et le dimanche ; 

- le vendredi avant 16 Heures pour le lundi et le mardi ;  

- le lundi avant 16 Heures pour le mercredi ; 

- le mardi avant 16 Heures pour le jeudi ; 

- le mercredi avant 16 Heures pour le vendredi, 

l’Opérateur d’Enchères Conjoint Notifie au Participant l’Autorisation à Programmer, précisant pour une 
Journée donnée, les Capacités acquises par Pas Horaire, aux Enchères Annuelles ou aux Enchères 
Mensuelles. L’Autorisation à Programmer ne diffère des Profils de Capacité préalablement transmis 
conformément à l’Article 6.01 que par une Réduction éventuelle au sens de l’Article 2.06. 

(b) Capacités journalières 
La veille du Jour sur lequel porte la Capacité, au plus tard à 11 heures [10 Heures – Horaire à 
confirmer], l’Opérateur d’Enchères Conjoint Notifie au Participant l’Autorisation à Programmer 
précisant les Capacités acquises par Pas Horaire, aux Enchères Journalières. 

Article 6.05 Utilisation des Autorisations à Programmer 

(a) Nomination 
Suite aux Enchères, les Agents de Nominations doivent Nominer leurs Programmes d’Echange 
conformément aux règles de Nomination décrites dans : 

• les Règles I/E pour les Nominations auprès de RTE, 

• le Contrat ARP pour les Nominations auprès d’ELIA. 

Ces Programmes d’Echange devront respecter en particulier l’Autorisation à Programmer visée à 
l’Article 6.04. 

(b) Use it or lose it 
Le Participant perd le bénéfice des Capacités Annuelles, Mensuelles et Journalières pour lesquelles 
un Programme d’Echange n’a pas été Nominé conformément au paragraphe (a), et ce sans 
compensation financière. 

Article 6.06 Accès au Système d’Information de l’Opérateur d’Enchères 
Conjoint 
Pour recevoir les Profils de Capacité et les Autorisations à Programmer, le Participant accède au 
Système d’Information de l’Opérateur d’Enchères Conjoint et utilise les applications mises à sa 
disposition selon les modalités définies par l’Opérateur d’Enchères Conjoint dans les Règles SI.  

La liste des applications du Système d’Information est fournie en ANNEXE 5. 

Le Participant désigne dans la « Fiche d’Identification des Représentants du Participant » dont le 
modèle est fourni dans les Règles SI, les personnes qu’il autorise à agir en son nom et pour son 
compte via chaque application à laquelle il a accès. 
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Section VII. Dispositions financières 

Article 7.01 Valorisation  

(a) Des Capacités Allouées 
Les valorisations des différents éléments listés ci-dessous sont données hors taxes. Elles sont dès 
lors à majorer des taxes et impôts en vigueur. 

Les montants valorisés des Capacités Allouées aux Enchères sont dus par le Participant à l’Opérateur 
d’Enchères Conjoint. 

La valorisation brute hors taxe d’une Offre retenue lors d’une Enchère est égale au produit : 

- du Prix Marginal de l’Enchère ; 

- de la durée en Heures du Bloc correspondant ; 

- de la Capacité obtenue telle qu’elle ressort de l’Enchère, c’est-à-dire après éventuel 
fractionnement. 

(b) Des Réductions de Capacités Allouées  
La valorisation mensuelle de l’ensemble des Réductions de Capacités Allouées, telles que définies à 
l’Article 2.06, affectant au cours du mois M une Offre retenue lors d’une Enchère est égale au produit : 

- d’un coefficient d’indemnisation de 110 %précisé en ANNEXE 8 ; 

- du Prix Marginal associé à cette Offre ; et 

- de l’énergie totale mensuelle en MWh que représente l’ensemble des Réductions affectant cette 
Offre au cours du mois M. Cette énergie est égale à la somme des écarts par Pas Horaire du 
mois M entre la Capacité Allouée initialement et la Capacité Allouée après prise en compte de 
l’ensemble des Réductions, telle qu’elle est définie dans l’Autorisation à programmer.  

ARTICLE 7.02 Modalités de facturation et de paiement 

(a) Emission de factures 
Au plus tard le trente (30) de chaque mois M, l’Opérateur d’Enchères Conjoint Notifie au Participant 
une facture regroupant les montants dus au titre : 

- des Capacités Allouées aux Enchères Annuelles utilisables au cours du mois M ; 

- des Capacités Allouées aux Enchères Mensuelles utilisables au cours du mois M ; 

- des Capacités Allouées aux Enchères Journalières utilisables au cours du mois M-1 ; 

- des Réductions intervenues au cours du mois M-1. 

Les Offres retenues au cours des Enchères Journalières sont facturées en une seule fois et 
regroupées sur une seule ligne par Enchère Journalière. Les prix unitaires indiqués sur la facture sont 
donc des prix moyens fournis à titre indicatif.  

Les Offres retenues au cours d’une Enchère Mensuelle sont facturées en une seule fois. 

Les Offres retenues lors d’une Enchère Annuelle sont facturées sur une base mensuelle : 1/12ème de 
sa valorisation brute arrondie au centime inférieur chaque mois pendant onze (11) mois, le solde le 
12ème mois. 

Les factures sont Notifiées au Participant aux coordonnées indiquées dans l’Accord de Participation 
IFB. 

Le Participant Notifie à l’Opérateur d’Enchères Conjoint toute modification de son adresse de 
facturation. Cette modification prend effet le premier Jour du mois M+1, sous réserve que la 
Notification soit reçue sept (7) Jours avant la fin du mois M. 
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(b) Contestation de facture 
Toute réclamation relative à une facture doit, pour être recevable, être Notifiée par lettre 
recommandée avec avis de réception à l’Opérateur d’Enchères Conjoint dans un délai de trente (30) 
Jours à compter de sa date d’émission. A l’expiration de ce délai, la facture est réputée acceptée par 
le Participant. La lettre recommandée précitée doit contenir un exposé précis et détaillé des motifs de 
cette réclamation. 

Une réclamation ne délie en aucun cas de l’obligation de payer la facture conformément aux 
stipulations du paragraphe (c) ci-après, sauf dans les cas où la réclamation est manifestement fondée. 

(c) Conditions de paiement 
Le Participant règle les factures à l’Opérateur d’Enchères Conjoint dans les trente (30) Jours de leur 
émission par un virement aux coordonnées bancaires de l’Opérateur d’Enchères Conjoint spécifiées 
dans l’Accord de Participation IFB. 

Si le Participant adopte le paiement par prélèvement automatique, ce prélèvement automatique sera 
effectué à partir du trentième Jour après la date d’émission de la facture. 

Tous les frais bancaires liés au règlement de la facture sont à la charge du Participant. 

En cas de paiement par virement, le Participant s’assure auprès de sa banque que l’ordre de virement 
pour règlement d’une facture mentionne le numéro de celle-ci. Dans le cas d’un virement SWIFT, le 
Participant demande à sa banque d’indiquer ce numéro dans le champ « Motifs de paiement ». 
L’absence de cette mention implique une identification manuelle par les services comptables de 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint des virements arrivant sur son compte. Toute identification manuelle 
implique une facturation de frais de gestion d’un montant de cent (100) euros hors taxes, majorés des 
taxes et impôts en vigueur. 

Un paiement est considéré comme effectué le Jour où il figure sur le relevé de compte bancaire de 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint, effectué chaque Jour ouvré, sous réserve que le Participant ait 
précisé la référence exacte de(s) (la) facture(s). 

Il est de la responsabilité du Participant d’anticiper les délais de traitement bancaires et 
d’enregistrement des paiements.  

L’Opérateur d’Enchères Conjoint fournira ses meilleurs efforts pour minimiser ces délais, mais ne peut 
être tenu pour responsable si un délai de deux Jours ouvrés s’écoule entre l’instant où le Participant 
effectue son paiement et celui où il est constaté par l’Opérateur d’Enchères Conjoint. 

Une réclamation du Participant auprès de l’un des deux GRTs ne le dispense pas du paiement relatif 
aux Enchères auprès de l’Opérateur d’Enchères Conjoint et aucune compensation entre les montants 
dus par/aux Gestionnaires de Réseau de Transport et par/à l’Opérateur d’Enchères Conjoint n’est 
possible.  

Article 7.03 Retard de paiement 
A défaut de paiement intégral des sommes dues dans le délai prévu pour leur règlement, l’Opérateur 
d’Enchères Conjoint constatera un incident de paiement, et Notifiera une lettre de relance au 
Participant. 

A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont 
majorées de plein droit d’un taux d’intérêt et sans qu’une mise en demeure de payer soit nécessaire.  

Le taux d’intérêt, déterminé au Jour d’émission de la facture, est égal au taux d’intérêt appliqué par la 
Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de sept (7) 
points.  

Ces intérêts sont calculés à partir du premier Jour suivant la date d’échéance jusqu’à la date de 
paiement complet de la facture.  

Ces intérêts sont à majorer des taxes et impôts en vigueur.  

Le montant minimal de ces intérêts s’établit forfaitairement à cent (100) euros hors taxes. 

A défaut de paiement intégral d’une facture dans le délai prévu augmenté de quinze (15) jours ouvrés, 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint fera de plein droit appel à la Garantie Bancaire. 
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Section VIII. Dispositions générales 

Article 8.01 Notifications 
Toute Notification au titre des Règles IFB doit être faite aux coordonnées précisées dans l’Accord de 
Participation IFB ou à toutes autres coordonnées spécifiées par une Partie à l’autre Partie sous 
réserve des stipulations de l’Article Article 7.02(a). 

Toute Notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou, si aucune forme 
spécifique n’est requise par les Règles IFB, par tout autre moyen permettant d’attester de la date de 
réception de la Notification par la Partie destinataire.  

Article 8.02 Responsabilité 
La responsabilité des GRTs et de l’Opérateur d’Enchères Conjoint, individuellement ou conjointement, 
ne peut être engagée par le Participant et ce pour quelque dommage que ce soit résultant : 

- de la participation ou de l’impossibilité de participer aux Enchères ; ou 
- des Résultats des Enchères ; ou 
- d’une Enchère qui n’a pu être opérée. 

En cas de rejet, par un tribunal compétent, de l’application de la clause reprise au paragraphe ci-
avant, la responsabilité des GRTs et de l’Opérateur d’Enchères Conjoint, individuellement ou 
conjointement, sera limitée aux seuls dommages directs, à l’exclusion des dommages consécutifs, et, 
dans ces cas, les GRTs et l’Opérateur d’Enchères Conjoint ne pourront être tenus responsables de 
dommages excédant le montant total de cent mille (100.000) euros par réclamation (par incident ou 
incidents liés). 

Les GRTs et l’Opérateur d’Enchères Conjoint, individuellement ou conjointement, n’assument aucune 
responsabilité quant à l’arrivée à temps des Offres, de même qu’ils ne peuvent garantir, même s’ils 
fourniront leurs meilleurs efforts à cet égard, que les informations contenues dans ces Offres ne 
puissent être portées à la connaissance de tiers, bien qu’elles soient traitées comme confidentielles. 

Article 8.03 Cession des droits et obligations 
Aucune des Parties ne peut céder, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits et 
obligations résultant de l’Accord de Participation IFB sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie. 

En cas de modification du statut juridique du Participant, telle qu’une fusion / absorption ou d’un 
changement de dénomination sociale, le Participant le Notifie à l’Opérateur d’Enchères Conjoint par 
lettre recommandée avec avis de réception, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au 
moins 15 Jours avant la date de prise d’effet de cette modification. 

Article 8.04 Propriété intellectuelle 
La signature d’un Accord de Participation IFB ne confère en aucun cas un quelconque droit sur les 
brevets, le savoir-faire ou tout autre titre de propriété intellectuelle sur les informations ou les outils qui 
pourraient être mis à disposition ou transmis par une Partie à l’autre au titre des Règles IFB. 

Article 8.05 Confidentialité 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables tant en France qu’en Belgique, 
l’Accord de Participation IFB, ainsi que les informations échangées en vue de sa préparation et de son 
application, sont confidentiels. 

En outre, chaque Partie détermine, par tout moyen à sa convenance, les autres informations, de tout 
type et sur tout support, qu’elle considère comme confidentielles, sans préjudice de l’application des 
Articles des présentes Règles IFB relatifs aux publications qui seront faites par les GRTs et/ou par 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint. 

Sans préjudice des dispositions réglementaires et légales précitées, la Partie destinataire d’une 
information confidentielle ne peut l’utiliser que dans le cadre de l’exécution de l’Accord de Participation 
IFB et ne peut la communiquer à des tiers sans l’accord préalable écrit de l’autre Partie, sous réserve 
que ces tiers prennent les mêmes engagements de confidentialité que ceux prévus au présent Article. 
Chaque Partie s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour faire respecter la présente obligation 



 24/38383838  

de confidentialité par son personnel. Ces stipulations ne portent pas préjudice aux droits conférés à 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint par les dispositions légales et réglementaires applicables de 
communiquer certaines informations. A ce titre le Participant autorise l’Opérateur d’Enchères Conjoint 
à communiquer à des tiers des informations visées à l’article 2 du décret français 2001-630 du 16 
juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux 
publics de transport ou de distribution d’électricité lorsque cette communication est nécessaire à 
l’exécution de l’Accord de Participation IFB. 

Chaque Partie Notifie, dans les plus brefs délais, à l’autre Partie toute violation des obligations 
découlant de l’Article 8.05. 

Les obligations résultant de l’Article 8.05 ne s’appliquent pas : 

- si la Partie destinataire de l’information apporte la preuve que celle-ci, au moment de sa 
communication, était déjà accessible au public ; 

- si l’information est sollicitée par une autorité administrative dans le cadre de l’exercice de ses 
missions. La Partie sollicitée par l’autorité administrative informe dans les meilleurs délais 
l’autre Partie de cette demande et s’engage à demander à l’autorité requérante de prendre les 
mêmes engagements de confidentialité que ceux prévus à cet Article 8.05 ; 

- si la Partie destinataire apporte la preuve que depuis sa communication, cette information a été 
licitement reçue d’un tiers, ou est devenue accessible au public. 

Les Parties s’engagent à respecter le présent engagement de confidentialité pendant toute la durée 
de l’Habilitation et pendant une période de cinq (5) années suivant la suppression de l’Habilitation, 
pour quelque cause que ce soit. 

Article 8.06 Force Majeure 
Par « Force Majeure », l’on entend tous les événements qui ne peuvent être raisonnablement prévus, 
qui ne sont pas à imputer à une faute d’une des Parties et qui rendent l’exécution des obligations 
découlant des Règles IFB temporairement ou définitivement impossible. 

Les situations de Force Majeure sont, entre autres : 

- les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats 
ou atteintes délictuelles ; 

- les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels 
qu’incendies, explosions ou chutes d’avions ; 

- les catastrophes naturelles, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause 
déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre 
pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; 

- les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les 
réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige 
collante, tempête) ; 

- les délestages imposés par les grèves du personnel, dans la seule hypothèse où elles revêtent 
les caractéristiques de la Force Majeure ; 

- le fait du prince ; 

- le virus informatique, un effondrement du système informatique pour des raisons autres que la 
vétusté ou le manque d’entretien de ce système informatique ; 

- l’impossibilité technique, temporaire ou permanente, d’échanger de l’électricité en raison de 
perturbations entre plusieurs zones de réglage susceptibles de porter atteinte à la Sûreté du 
Système Electrique. 

La Partie qui invoque la Force Majeure Notifie à l’autre Partie, dans les plus brefs délais, la nature de 
l’événement de Force Majeure invoqué et sa durée probable.  

Les obligations des Parties soumises à un événement de Force Majeure, à l’exception de celle de 
confidentialité définie à l’Article 8.05, sont suspendues dès la date de réception de la Notification.  

Les Parties n’encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation 
des dommages subis du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs 
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obligations, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un 
événement de Force Majeure. 

La Partie qui invoque la Force Majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle 
dispose pour en limiter sa portée et sa durée. 

Si un événement de Force Majeure a une durée supérieure à trente (30) Jours, chacune des Parties 
peut supprimer l’Habilitation si l’événement de Force Majeure porte atteinte aux obligations 
essentielles des Parties découlant des présentes Règles IFB, par Notification par lettre recommandée 
avec avis de réception. La suppression de l’Habilitation prendra effet à la date de réception de ladite 
Notification. 

La suppression de l’Habilitation pour cause de Force Majeure entraîne automatiquement la fin de 
l’Accord de Participation aux Règles IFB. 

Article 8.07 Droit et langue applicables  
Les Règles IFB sont régies par le droit français. 

Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour 
l’interprétation ou l’exécution des Règles IFB est le français. 

Article 8.08 Règlement des différends 
En cas de différend relatif à l’interprétation ou l’exécution des Règles IFB, les Parties s’engagent à se 
rencontrer en vue de rechercher une solution amiable. 

A cet effet, la Partie demanderesse Notifie à l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de 
réception : 

- la référence de l’Accord de Participation IFB ;  

- l’objet du différend ; 

- la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le différend. 

A défaut d’accord à l’issue d’un délai de trente (30) Jours à compter de la date de la Notification 
susvisée, chacune des Parties peut saisir le Tribunal de Commerce dans le ressort duquel est 
domicilié l’Opérateur d’Enchères Conjoint. 

Article 8.09 Modalités de révision des Règles IFB 
Sans préjudice de l’Article 1.07, les règles IFB sont sujettes à des conditions légales et techniques au 
moment de leur création. 

Si ces conditions devaient changer matériellement, en particulier suite à des exigences légales, 
l’action prise par des autorités ou des règles imposées par les autorités de régulation, ou si le 
processus d’Enchères devait être amélioré, les Règles IFB seront le cas échéant amendées. 

Les Règles IFB amendées deviendront effectives après approbation de la CRE et de la CREG, les 
autorités de régulation respectivement française et belge, et seront publiées sur le Site Internet de 
l’Opérateur d’Enchères Conjoint et le cas échéant des GRTs. 
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ANNEXE 1 Accord de Participation aux Règles d’Allocation des Capacités sur 

l’Interconnexion France-Belgique (Règles IFB) 

 
 
ACCORD DE PARTICIPATION N° ________________________1 
 
 
POUR 
XXX, société [indiquer la forme sociale], au capital de ____ €, dont le siège social est situé à 
_________________[indiquer l'adresse complète], immatriculée ___________[N° RCS Ville] et dont 
le numéro de TVA intracommunautaire est _______________ prise en la personne de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Ci-après dénommée « Participant », 

 

 

 

 

ARTICLE 1. Définitions 
Tous les mots ou groupes de mots utilisés dans le présent Accord de Participation ayant leur première 
lettre en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans les Règles IFB telles que publiées sur 
le Site Internet de l’Opérateur d’Enchères Conjoint. 

 

ARTICLE 2. Objet 
Par la signature de cet Accord de Participation, le Participant déclare avoir pris connaissance et 
accepter de se conformer aux Règles IFB. 

 

ARTICLE 34. Accès au réseau 
En application des Règles IFB, le Participant déclare être signataire : 

- d’un Accord de Participation aux Règles I/E nécessaire pour effectuer des exportations ou des 
importations depuis ou vers le Système Electrique français et disposer des transactions 
nécessaires auprès de RTE ; 

- d’un Contrat ARP nécessaire pour effectuer des exportations ou des importations depuis ou vers 
le Système Electrique belge. 

 

ARTICLE 45. Accès au Système d’Information de l’Opérateur d’Enchères Conjoint 
Par la signature de cet Accord de Participation, le Participant reconnaît disposer et avoir pris 
connaissance des Règles SI et s’engage à les respecter. 

 

 

 

                                                      
1 Complété par l’Opérateur d’Enchère lors de la confirmation de l’Habilitation 
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ARTICLE 56. Coordonnées du Participant 
CODE EIC : 

 

Facturation : 

Interlocuteurs :  

Adresse de facturation :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Courrier électronique :  

 

Toutes correspondances 

Interlocuteurs :  

Adresse :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Courrier électronique :  

 

Enchères 

Interlocuteurs :  

Adresse :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Courrier électronique :  

 

ARTICLE 67. Coordonnées de l’Opérateur d’Enchères Conjoint 
Interlocuteur :  

Adresse : RTE – CNES 
Service Relations Clientèle 
Bâtiment La Rotonde 
204, boulevard Anatole France 
93206 Saint-Denis Cedex 06 
FRANCE 

Téléphone :  

Télécopie : (33) 1 41 66 72 65 

Courrier électronique :  
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ARTICLE 78. Coordonnées de l’Administrateur d’Enchères 
Interlocuteur :  

Adresse :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Courrier électronique :  

 

ARTICLE 89. Coordonnées bancaires 
L’ensemble des paiements du Participant doit intervenir sur le compte dont les références figurent ci-
dessous : 

Etablissement bancaire : Société Générale 

Agence : Agence la Défense Entreprises, Tour Ariane 

5, Place de la Pyramide  

92088 Paris La Défense Cedex 

Titulaire du compte :  Réseau de Transport d’Electricité 

N° de compte :    FR76 30003 04170 00020122549 73 

Code SWIFT :    SOGEFRPPLDE 

 

ARTICLE 910. Mode de paiement 
La Participant opte pour le paiement des factures émises par l’Opérateur d’Enchères Conjoint par : 

!   virement !   prélèvement automatique 

 

ARTICLE 1011. Modification de données 
Le Participant s’engage à Notifier à l’Opérateur d’Enchères toute modification des données fournies 
par le Participant dans le présent Accord de Participation au plus tard sept(7) jours avant son entrée 
en vigueur. 

 

ARTICLE 1112. Prise d’effet  
Le présent Accord de Participation prend effet au _____________________2 

L’Accord de Participation prendra fin conformément aux Règles IFB. 

 

Pour le Participant : Pour l’Opérateur d’Enchères Conjoint : 

 

Nom et qualité du représentant légal : 

________________________________ 

Nom et qualité du représentant légal : 

_________________________________ 

  

Date :___________________________ Date :____________________________ 

Signature : 

________________________________ 

Signature : 

_________________________________ 

                                                      
2 Complété par l’Opérateur d’Enchère lors de la confirmation de l’Habilitation 
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ANNEXE 2 Modèle de garantie bancaire 

Garantie à première demande 

A renvoyer à l’adresse suivante :… 

 
[__________](3) une société de droit [__________](4), ayant son siège social [__________], 
représentée par [__________](5) (le “Garant”) s’engage par la présente, irrévocablement et 
inconditionnellement, d’ordre et pour compte de [__________](6), société de droit [__________](7) 
(numéro d’immatriculation [__________]) (le “Donneur d’Ordre”) à payer à RTE EDF Transport SA, au 
capital de 2 132 285 690 €, 1 Terrasse Bellini TSA 41000 92919 Paris La Défense Cedex, identifiée 
sous le n°444 619 258 au RCS de Nanterre, (le “Bénéficiaire”), indépendamment de la validité et des 
effets juridiques de l’Accord de Participation, n° [__________](8) signé par le Donneur d’Ordre 
(l’“Accord”), à première demande, selon les modalités ci-dessous et sans faire valoir d’exception ni 
d’objection, résultant de l’Accord, tout montant jusqu’à concurrence maximale de :  

[__________](9), 

intérêts, frais et accessoires compris, (le “Montant Garanti”) en cas de non-respect par le Donneur 
d’Ordre d’une quelconque de ses obligations au titre des Règles IFB. 

 

La modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit pouvant exister à ce jour 
entre le Garant et le Donneur d’Ordre ne pourra nous dégager de la présente garantie.  

 

Toutes les dispositions du présent engagement conserveront leur plein effet quelle que soit l’évolution 
financière et juridique du Donneur d’Ordre. 

 

La présente garantie pourra être appelée à compter de la date des présentes jusqu’au xxx inclus (la 
“Date d’Echéance”). 

 

La demande de paiement devra nous être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception (la “Lettre d’Appel en Garantie”) et devra nous parvenir au plus tard à la Date d’Échéance.  

La présente garantie sera nulle et non avenue à la Date d’échéance, indépendamment du fait qu’elle 
nous ait été restituée ou pas à cette date. 

Le garant ne pourra être dégagé des obligations de la présente garantie avant la Date d’Echéance 
qu’avec l’accord écrit du Bénéficiaire. 

 

                                                      
(3) Dénomination sociale de l’établissement bancaire émetteur de la garantie bancaire. 
(4) Nationalité du droit applicable. 
(5) Nom du représentant habilité. 
(6) Dénomination sociale du Participant. 
(7) Nationalité du droit applicable.  
(8) Numéro et date de notification de l’Accord de Participation. 
(9) Montant de la Garantie Bancaire.  
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Tout paiement devra être effectué dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la Lettre d’Appel 
en Garantie. Le Garant effectuera ce paiement en se conformant aux instructions contenues dans la 
Lettre d’Appel en Garantie. 

 

Les frais raisonnables et dûment justifiés relatifs à la présente garantie seront à la charge du Garant. 

 

La présente garantie est soumise au droit français. Pour l’interprétation et l’exécution des présentes, 
compétence est donnée au Tribunal de Commerce de NANTERRE. 

 

 

Fait à ……………….., le ……………….. 

 

 

 

Signature du Garant 

 



 31/38383838  

 
ANNEXE 3 Déclaration des Soumissionnaires d’Offres 

Formulaire à envoyer à l’Administrateur d’Enchère : 
Adresse : 

N° télécopie : 

N° d’Accord de Participation IFB : 

En application des Règles IFB, _______________________ informe l’Administrateur d’Enchères de 
ses Soumissionnaires d’Offres (5 maximum) 

Nom et référence du Participant : 

 

 

Soumissionnaire d’Offres 1 : 
Nom société [Participant] 

Interlocuteur :  

Adresse :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Courrier électronique :  

 
Soumissionnaire d’Offres 2 : 
Nom société  

Interlocuteur :  

Adresse :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Courrier électronique :  

 
Soumissionnaire d’Offres  3 : 
Nom société  

Interlocuteur :  

Adresse :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Courrier électronique :  
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Soumissionnaire d’Offres  4 : 
Nom société  

Interlocuteur :  

Adresse :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Courrier électronique :  

 
Soumissionnaire d’Offres 5 : 
Nom société  

Interlocuteur :  

Adresse :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Courrier électronique :  

 

 
Nom et qualité du signataire : 

_______________________________ 

Signature : 

______________________________ 
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ANNEXE 4 Mode Dégradé 

1. Mode Dégradé des Enchères Annuelles et Mensuelles 

Dans le cas où l’Administrateur d’Enchères serait dans l’impossibilité de tenir des Enchères Annuelles 
ou Mensuelles dans les conditions standards prévues, l’Opérateur d’Enchères Notifie aux Participants 
le passage en Mode Dégradé et précise le type adopté parmi les deux possibilités suivantes : 

1.1. Report des Enchères à une date ultérieure : la Notification précise a minima la nouvelle date 
prévue pour les Enchères ; 

1.2. Conduite des Enchères par télécopie : la Notification du passage en Mode Dégradé précise 
les Spécifications d’Enchère ; les Participants remettent leurs Offres par télécopie suivant le 
modèle défini à l’ANNEXE 7. 

 

2. Mode Dégradé des Enchères Journalières 

Dans le cas où l’Administrateur d’Enchères serait dans l’impossibilité de tenir des Enchères 
Journalières dans les conditions standards prévues, l’Opérateur d’Enchères Notifie aux Participants le 
passage en Mode Dégradé et précise les Spécifications d’Enchères, en sachant qu’à titre 
exceptionnel : 

- le Produit Journalier sera constitué d’un seul Bloc de 0H00min00s à 23H59min59s pour la 
Journée donnée ; 

- les Participants remettent par télécopie un fichier d’Offres comprenant une seule Offre pour 
l’Enchère. 
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ANNEXE 5 Liste des applications de l’Opérateur d’Enchères Conjoint utilisées pour 

l’exécution des Règles IFB 

Application « OUTENCHERES » : Envoi des Profils de Capacité Périodique, Envoi des Autorisations à 
Programmer 
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ANNEXE 6 Description de l’Outil d’Enchères 

La connexion à l’Outil d’Enchères se fait par Internet sous https, protocole sécurisé, en saisissant 
l’adresse Internet du site de l’Outil d’Enchère. 

Une fois sur le site de l’Outil d’Enchère, l’authentification via un nom de Participant et un mot de passe 
est obligatoire. Les informations relatives à l’authentification sont communiquées par l’Administrateur 
d’Enchères à l’issue de la formation du Participant et/ou de ses Soumissionnaires. 

A la première connexion, le Participant doit lire et accepter les conditions d’accès à l’Outil d’Enchère. 

Une fois cette opération effectuée, le Participant accède aux Enchères programmées. Deux solutions 
sont possibles pour le dépôt des Offres : 

1) dépôt d’un fichier d’Offres déjà pré-rempli par le Participant 

2) déchargement depuis le site de l’Outil d’Enchères, du fichier d’Offre correspondant à 
l’Enchère ; le Participant doit alors le remplir et le soumettre à l’Outil d’Enchères. 

 

Un service d’aide en ligne est disponible sur l’Outil d’Enchère. 
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ANNEXE 7 Formats des fichiers d’Offres et des fichiers résultats 

Fichier d’Offre 
Voici le format des fichiers d’Offres pour soumission à une Enchère. Il s’agit d’un fichier de type Excel, 
contenant les informations suivantes : 

 
Bloc Offre Offre01 

grt 1 / grt 2 

Offre02 

grt 1/ grt 2 

…. Offre10 

grt 1/ grt 2 

B01 Qté1proposée| Prix 
11 proposé 

Qté12 | Prix 12 …. Qté110 | Prix 110 

B02 Qté21 | Prix 21 Qté22 | Prix 22 …. Qté210 | Prix 210 

…. …. …. …. …. 

Bxx Qtéxx1 | Prix xx1 Qtéxx2 | Prix xx2 …. Qtéxx10 | Prix xx10 

 
Une ligne représente un Bloc mis en vente (défini lors de la Spécification d’Enchères). Par ligne, 
l’Utilisateur renseigne les 10 Offres maximales pour un Bloc donné.  

Les informations « grt1/grt2 » ne doivent pas être renseignées par le Participant.  

 

 

Fichier Résultat 
Voici le format du fichier Résultat communiqué par l’Administrateur d’Enchères à la fin d’une Enchère. 
Il s’agit d’un fichier de type Excel, de format identique à celui des Offres, mais contenant les 
informations suivantes : 

 
Bloc Offre Offre01 

grt 1 / grt 2 

Offre02 

grt 1/ grt 2 

….. Offre 10 
grt1/grt2 

B01 Qté11 retenue | 
Prix Marginal 11 

   

B02 ….    

…. ….    

Bxx Qtéxx1 retenue 
| Prix Marginal 
xx1 

   

 
Pour chaque Offre faite par le Participant, la réponse est donnée en terme de : Capacité acquise et 
Prix Marginal de Bloc.
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ANNEXE 8Coefficient d’indemnisation en cas de réduction  

Réductions de Capacité avant envoi de l’Autorisation à Programmer 
Le coefficient d’indemnisation des impacts d’une Réduction de Capacité est de 110% pendant la 
durée de la Réduction.donné dans le tableau ci dessous : 

 
1er mois de Réduction Mois suivants pour la même Réduction 

110% 110100% 
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ANNEXE 9ANNEXE 8 _ Demande de suppression de l’Habilitation aux Mécanismes 

d’Allocation par Enchères sur l’Interconnexion France-Belgique 

Nombre de pages : 1+ 

Si vous ne recevez pas toutes les pages, 
veuillez nous en informer aussitôt. 

 

EXPÉDITEUR/FROM :   DESTINATAIRE/TO :  

SOCIETE/COMPANY NAME :  ATTN :  

  CNES 

ADRESSE / ADRESS :   

  FAX :  

TÉLÉPHONE/PHONE :  

 

FAX :  

 

ACCORD DE PARTICIPATION N° : 

 
 

En application des Règles IFB,  _____________ souhaite supprimer son Habilitation sur 
l’Interconnexion France-Belgique.  

 

Nom et qualité du signataire : 

_______________________________ 

Signature : 

 

_______________________________ 
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