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1. According to NC TAR 33.3 a mandatory minimum premium may be applied to the
auction. However, providing this information after the auction puts a shipper in front of
uncertainty regarding its costs. The Shipper should know the maximal costs – including
a mandatory minimum premium – prior to taking decision on participating in the
auction. In case of holding the assumption that the exact costs will be calculated after
the auction, there should be a clearly defined possibility of resignation from the
auctioned capacity.
2. Please explain the procedure of cancelling the reserved capacity described in point
5.3 of Annex 3. Please also provide information, where is publication or where and
when the maximum permitted tariffs will be published.
3. The estimation by ONTRAS regarding the mandatory minimum premium for
incremental capacity on GCP entry point between 6,61 and 45,69 EUR/(kWh/h)/r
depending on the capacity development within Germany may be connected with
expanding works above necessary scope in order to increase internal capacities, which
coincides with the creation of joint balancing zone THE. Only the necessary costs
directly related to these incremental capacity should be assigned to GCP entry point.
4. Since October 2022 GASCADE plans to decrease offered FZK entry capacity in
Mallnow form current 17 512 MWh/h to 10 877 MWh/h. In the consulted document for
the incremental capacity there has been determined the cost of the increase after this
reduction. Reduction of the already offered capacity FZK and high cost of re-increasing
may mean, that the expansion of transmission capacities within Germany is financed in

this way. This coincides with the creation of joint balancing zone THE. Already offered
capacity should not be reduced.

1.
Zgodne z art. 33.3 NC TAR w aukcji może zostać zastosowana obowiązkowa
premia minimalna. Podanie tego składnika po przeprowadzeniu aukcji stawia
użytkownika systemu przed dużą niepewnością co do wielkości kosztów. Uczestnicząc
w aukcji wiążącej użytkownik systemu powinien znać maksymalną wielkość kosztów,
jakie może ponieść. W przypadku utrzymania obecnego założenia, że koszty zostaną
określone po aukcji wiążącej, powinna istnieć jednoznacznie określona możliwość
rezygnacji ze zdolności wylicytowanych na aukcji wiążącej.
2.
Prosimy o wyjaśnienie sposobu rezygnacji z zarezerwowanej zdolności,
opisanego w punkcie 5.3 Aneksu nr 3, oraz o informację, gdzie przedstawione są albo
gdzie i kiedy będą przedstawione stawki maksymalne.
3.
Oszacowanie przez ONTRAS obowiązkowej premii minimalnej dla zdolności
przyrostowych w punkcie wejścia GCP w zakresie od 6,61 do 45,69 EUR/(kWh/h)/r w
zależności od zagospodarowania przepustowości wewnątrz Niemiec może być
związane z rozszerzaniem prac ponad niezbędny zakres w celu zwiększania
wewnętrznych zdolności przesyłowych, co zbiega się z utworzeniem wspólnej strefy
bilansowania THE. Do zdolności przyrostowych wejścia w GCP powinny być
przypisane tylko niezbędne koszty bezpośrednio związane tymi zdolnościami
przyrostowymi.
4.
Od października 2022 operator GASCADE planuje na wejściu w Mallnow
zmniejszenie oferowanej zdolności FZK z 17 512 MWh/h obecnie do 10 877 MWh/h. W
konsultowanym projekcie zdolności przyrostowych określony został koszt zwiększenia
zdolności FZK po tym ograniczeniu. Zmniejszenie oferowanej dotychczas zdolności
FZK i wysoki koszt ponownego jej zwiększenia mogą oznaczać, że finansowana w ten
sposób jest rozbudowa zdolności przesyłowych wewnątrz Niemiec. To również zbiega
się z utworzeniem wspólnej strefy bilansowania THE. Oferowane dotychczas zdolności
nie powinny być zmniejszane.
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