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Organisatie van een openbare raadpleging over toegang tot de
methaangasterminal te Zeebrugge

De CREG verzoekt de markt te reageren op de voorstellen van indicatief vervoersprogramma en
netwerkcode die haar ter goedkeuring werden voorgelegd door Fluxys LNG. Met het oog daarop
organiseert ze een openbare raadpleging en een shippers’ day waarop alle betrokken partijen hun
standpunt over beide documenten zullen kunnen weergeven.

Bijna een jaar geleden verzocht de CREG de voornaamste spelers actief op de Europese LNG markt om
deel te nemen aan een « shippers’ day » in het kader van de uitwerking van de belangrijkste voorwaarden
voor toegang tot de methaangasterminal van Fluxys LNG. Deze belangrijkste voorwaarden, die op 17 juni
2004 werden goedgekeurd, leggen de basisregels voor de toegang tot de installaties van Fluxys LNG vast.
Eens deze stap gezet, heeft de vervoersonderneming de CREG haar indicatief vervoersprogramma ter
goedkeuring voorgelegd, een soort catalogus van de door de maatschappij aangeboden producten en
diensten, en haar netwerkcode, waarin onder andere alle operationele regels worden beschreven die van
toepassing zijn op de terminal en alsook de regels in verband met het automatisch reserveringssysteem.
Onlangs heeft de CREG Fluxys LNG verzocht haar een nieuw voorstel van indicatief vervoersprogramma
voor te leggen.
Gesterkt door het succes dat ze vorig jaar met een dergelijk initiatief behaalde, neemt de CREG zich voor
rond deze beide documenten opnieuw een openbare raadpleging van de markt te organiseren. Bijgevolg
vraagt de CREG alle betrokkenen vanaf nu te reageren op de tweede versie van het indicatief
vervoersprogramma en de netwerkcode die Fluxys LNG op 14 februari 2005 ter goedkeuring indiende.
De raadpleging duurt tot 1 mei 2005. De CREG garandeert de vertrouwelijke behandeling van de ontvangen
reacties indien de indieners dit vragen. De CREG zal een verslag van de raadpleging maken en het als
bijlage van zijn beslissingen over de twee voorstellen van Fluxys LNG publiceren.
In het kader van deze raadpleging organiseert de CREG op woensdag 13 april 2005 een workshop die open
staat voor alle belangstellenden. Het voorlopige programma van deze dag volgt hierna in detail. De werktaal
zal het Engels zijn. De deelnemers zullen de kans krijgen om hun vragen te stellen en tijdens
discussievergaderingen in de taal van hun keuze te reageren. Deelnemers die een voordracht wensen te
geven kunnen contact opnemen met mevrouw Herrezeel op het telefoonnummer +32 2 289 76 70 of per email aan dirGT@creg.be. De CREG behoudt zich het recht voor al dan niet op dit verzoek in te gaan. Vóór
de vergadering zal de CREG aan alle deelnemers die dit wensen een overzicht met bemerkingen bezorgen
om het debat op gang te brengen.
De belangstellenden worden verzocht hun aanwezigheid te bevestigen vóór 21 maart 2005 met vermelding
van hun naam, de naam van hun onderneming, hun adres en telefoonnummer. De CREG behoudt zich het
recht voor elke na deze datum opgestuurde inschrijving te weigeren. Een plattegrond zal hen later per e-mail
bezorgd worden. Bij de inschrijving kan een deelname in de kosten van 50 EUR per persoon gevraagd
worden.
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Programma:
10u30:
11u00:
12u00:
13u00:
14u00:
17u00:

Onthaal. Inleiding door de heer Jean-Paul Pinon, Directeur voor de technische werking van de
gasmarkt
Voorstelling van de voorstellen van indicatief vervoersprogramma en netwerkcode door Fluxys
LNG
Debat
Buffet
Debat
Einde

Bijlage : Beschikbare documenten
Volgende documenten zijn beschikbaar in de taal waarin ze ingediend werden en in het Engels ( met
uitzondering van het eerste voorstel van indicatief vervoersprogramma, dat enkel beschikbaar is in het
Frans).
Beslissing (B)050113-CDC-379/1 over de vraag tot goedkeuring van het Indicatief vervoersprogramma van
de N.V. FLUXYS LNG, voor goedkeuring ingediend op 30 augustus 2004, openbare versie, gevolgd door het
voorstel van Indicatief vervoersprogramma van 30 augustus 2004 in het Frans:
FR: http://www.creg.be/pdf/Decisions/B379-1FR.pdf
NL: http://www.creg.be/pdf/Beslissingen/B379-1NL.pdf
EN: http://www.creg.be/pdf/Decisions/B379-1UK.pdf
Indicatief vervoersprogramma, voorstel van 14 februari 2005:
FR : http://www.creg.be/pdf/Opinions/GT-FluxysLNG/PIT-LNG-2-FR.pdf
EN : http://www.creg.be/pdf/Opinions/GT-FluxysLNG/PIT-LNG-2-UK.pdf
Netwerkcode, voorstel van 14 februari 2005:
EN: http://www.creg.be/pdf/Opinions/GT-FluxysLNG/NWC-LNG-UK.pdf
Ter informatie:
Belangrijkste voorwaarden voor toegang tot de methaangasterminal van Zeebrugge:
FR: http://www.fluxyslng.net/media/pdf/FluxysLNG_MC_def040617_FR.pdf
NL: http://www.fluxyslng.net/media/pdf/FluxysLNG_MC_def040617_NL.pdf
EN: http://www.fluxyslng.net/media/pdf/FluxysLNG_MC_def040617_UK.pdf

Nadere inlichtingen ter attentie van de pers:
CREG
Nijverheidsstraat 26-38
B-1040 Brussel
Dhr. T. Vanden Borre
Tel. +32 2 289 76 80
Fax. +32 2 289 76 89

press@creg.be
www.creg.be
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