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Actuele stand van zaken EU-codes
Marktcodes:
GL CACM
Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer
24-07-2015: Verordening (EU) 2015/1222

GL FCA

19 methodologieën aangeboden aan ACM

Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn

30-10-2015: Verordening (EU) 2016/1719

GL EB

14-08-2015: in werking
17-10-2016: in werking

6 methodologieën aangeboden aan ACM

Richtsnoeren betreffende “electricity balancing”

16-03-2017: aangenomen in ECBC; scrutiny start als vertalingen gereed zijn

Operationele codes:
GL SO
Richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen
04-05-2016: aangenomen in ECBC; scrutiny afgesloten op 23-05-2017; publicatie verwacht rond 01-07-2017

NC ER

Netcode betreffende “emergency and restoration”

24-10-2016: aangenomen in ECBC; scrutiny start als vertalingen gereed zijn

Aansluitcodes:
NC RfG
Netcode betreffende eisen voor aansluiting van elektriciteitsproducenten
27-04-2016: Verordening (EU) 2016/631

NC DCC

27-04-2019: van toepassing

Netcode betreffende eisen voor aansluiting van verbruikers

18-08-2016: Verordening (EU) 2016/1388

NC HVDC

17-05-2016: in werking
07-09-2016: in werking

18-08-2019: van toepassing

Netcode betreffende eisen voor aansluiting van HVDC-systemen en DC-gekoppelde PPM’s

08-09-2016: Verordening (EU) 2016/1447
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27-09-2016: in werking

08-09-2019: van toepassing

Actuele stand van zaken EU-codes
Verplichtingen voor TSO om te publiceren op website
•
•

Op grond van diverse methodologieën bij EU marktcodes
Op grond van Entso-E / Acer afspraak i.h.k.v. monitoring implementatie EU aansluitcodes

Pagina “Implementatie EU-codes” op TenneT-website
•
•
•
•

Overzicht EU-codes met link naar EU-publicatieblad
Algemene informatie over het implementatietraject
Overzicht ACM-besluiten over methodologieën met link naar ACM-website
Overzicht geplande en gehouden stakeholderbijeenkomsten met link naar presentaties
https://www.tennet.eu/nl/elektriciteitsmarkt/regels-en-procedures/europese-codes/
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Codewijziging begrippen EU-codes
Scope:
Wijzigingen op basis van de begrippen uit de volgende EU Richtlijnen en Verordeningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Richtlijn 2009/72/EG - gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
Verordening (EG) 714/2009 - nettoegang voor grensoverschrijdende elektriciteitshandel
Richtlijn 2012/27/EU - energie-efficiëntie
Verordening (EU) 543/2013 - toezending en publicatie van gegevens elektriciteitsmarkten
Verordening (EU) 2015/1222 - capaciteitstoewijzing en congestiebeheer
(GL CACM)
Verordening (EU) 2016/631 - aansluiting van elektriciteitsproducenten
(NC RfG)
Verordening (EU) 2016/1388 - aansluitingen van verbruikers
(NC DCC)
Verordening (EU) 2016/1447 - aansluiting hoogspanningsgelijkstroomsystemen (NC HVDC)
Verordening (EU) 2016/1719 - capaciteitstoewijzing op de langere termijn
(GL FCA)
Aanpassingen in de Begrippencode elektriciteit vanwege de Elektriciteitswet 1998

Dus nog niet: GL SO, NC ER en GL EB
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Codewijziging begrippen EU-codes
Waarom?
•
•
•

Dan hebben we er geen “last” meer van bij de grote codewijzigingen die volgend jaar moeten
worden behandeld ter implementatie van de GL SO, NC RfG, NC DCC en NC HVDC.
Alleen redactionele consequenties; geen beleidswijzigingen n.a.v.
Heeft vooral toegevoegde waarde als het besluit genomen wordt voordat we met de
codewijzigingen n.a.v. NC RfG etc. aan de slag gaan.

Twee mogelijkheden:
•
•

Voorstel in augustus 2017 in het GEN (medio september naar ACM)
Meenemen in voorstel ter implementatie van de NC RfG (uiterlijk 17-05-2018 naar ACM)

Zegt u het maar……
•

Commentaar / verbetersuggesties zijn welkom via e-mail naar Auke en/of Johan
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