PENTALATERAL GENERATION ADEQUACY ASSESSMENT
Het Pentalateral Energy Forum zet de eerste stap naar een regionale aanpak van leveringszekerheid
Gemeenschappelijke verklaring van de ministeries in het Pentalateral Energy Forum
De netbeheerders (TSOs) in het Pentalateral Energy Forumi hebben vandaag de Pentalateral
Generation Adequacy Assessment gepubliceerd. Dit is de eerste analyse over leveringszekerheid voor
elektriciteit in Europa vanuit een regionale invalshoek. Daardoor wordt het mogelijk om samen de
adequaatheid van het productiesysteem beter te analyseren op een regionaal schaalniveau dat zich
uitstrekt over België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland.
Voor de vandaag gepubliceerde Pentalateral Generation Adequacy Assessment hebben de TSOs in
het Pentalateral Energy Forum een nieuwe methodiek ontwikkeld, waarbij een probabilistische
benadering met een uurlijkse resolutie wordt toegepast, om de toekomstige adequaatheid van het
productiesysteem samen op regionale schaal te analyserenii. Dit rapport betekent een belangrijke
eerste stap naar een gemeenschappelijk inzicht in en een gemeenschappelijke berekening van
leveringszekerheid.
De ministeries van Energie in het Pentalateral Energy Forum zijn ermee ingenomen dat de TSOs voor
het eerst een gemeenschappelijke modellering van leveringszekerheid in de Pentalaterale regio
hebben geïntroduceerd. Het Pentalateral Energy Forum is er met succes in geslaagd uit te groeien tot
een forum voor dialoog tussen ministeries, TSOs, regulatoren en marktpartijen. Zodoende kon er
sneller worden toegewerkt naar een gedeelde, onderling gekoppelde en probabilistische methodiek,
op basis van een uitwisseling van knowhow en het delen van ervaringen van een aantal Pentalaterale
landen die deze methodiek reeds in hun nationale adequaatheidsanalyse toepasten. De ministeries
juichen het toe dat deze eerste regionale analyse alvast input levert voor het verbeteren van de
methode van het European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) voor
de adequaatheidsbeoordeling.
De ministeries erkennen dat interconnecties en de grensoverschrijdende uitwisseling van elektriciteit
vandaag al een cruciale rol vervullen om leveringszekerheid te verschaffen in onze regio. Met de
oplevering van de regionale adequaatheidsanalyse hebben de TSOs een belangrijke stap gezet naar
de integratie van hun methoden voor adequaatheidsanalyse en hebben zij er blijk van gegeven
bereid en in staat te zijn om bij te dragen aan een regionale aanpak van leveringszekerheid. De
resultaten van de analyse sporen met de bestaande ramingen dat de meeste Pentalaterale landen
tot dusver niet worden geconfronteerd met problemen op het vlak van leveringszekerheid en dat de
voor België en Frankrijk geconstateerde problemen ongeveer overeenkomen met de resultaten van
de respectieve nationale rapporten. Gelet op de grenzen van het onderzoek erkennen de ministeries
dat de kwantitatieve resultaten met de nodige omzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd en dat
de TSOs reeds gebieden hebben benoemd waarop de methodiek kan worden verbeterd teneinde
regionale adequaatheidsanalyses met een grotere graad van nauwkeurigheid te ontwikkelen.
De ministeries benadrukken dat het huidige integratieniveau verder dient te worden verhoogd om
toekomstige adequaatheidsvraagstukken te kunnen aanpakken. Nauwere samenwerking tussen de
TSOs in de regio vormt een randvoorwaarde voor meer marktintegratie. Het Pentalateral Energy
Forum blijft het geëigende platform voor een dergelijke hechtere samenwerking. De Pentalateral

Generation Adequacy Assessment vormt een belangrijke basis voor de verdere werkzaamheden ter
uitvoering van het mandaat waartoe de Penta-ministers in 2013 hebben besloten om een
gezamenlijke aanpak van leveringszekerheid in onze regio te ontwikkelen.
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Het Pentalateral Energy Forum (www.benelux.int/penta) is het kader voor de regionale samenwerking in
Centraal-West-Europa (AT-BE-DE-FR-LU-NL-CH) met het oog op een verbeterde integratie van de
elektriciteitsmarkt en leveringszekerheid. Het initiatief heeft als doel politieke steun te verlenen aan een proces
waarbij via regionale integratie gewerkt wordt aan een Europese energiemarkt. De toegevoegde waarde van
dit regionale samenwerkingsverband tussen netbeheerders, ministeries, de Europese Commissie, regulatoren
en marktpartijen is gelegen in het feit dat dit voortvarender kan optreden, specifiekere aanbevelingen kan
realiseren en als een kraamkamer voor nieuwe ideeën kan fungeren. In de Politieke Verklaring van het
Pentalateral Energy Forum van 7 juni 2013 hebben de ministers van Energie om een Pentalateral Generation
Adequacy Assessment verzocht.
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Alle bijzonderheden over de methodiek kunnen worden geraadpleegd in het integrale rapport dat op de
websites van de betrokken TSOs is gepubliceerd.

