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Verzoek tot advies over een voorstel betreffende wijzigingen aan de voorwaarden
voor evenwichtsverantwoordelijken of “BRP’s” die Elia ter goedkeuring heeft
ingediend bij de CREG, binnen het kader van haar verplichtingen volgend uit
Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot
vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EBGL) en artikel
22 van het Koninklijk Besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van
het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna: FTR)
Geachte Mevrouw,
Conform artikel 5(4)(c) van de EBGL hebben de lidstaten het recht om een advies te verlenen over het
volgende voorstel dat door Elia ingediend werd ter goedkeuring door de CREG.
Conform artikel 22 van het FTR,
“Wanneer de lidstaten advies kunnen uitbrengen aan de regulerende instantie in het kader van
haar goedkeuring van de voorwaarden of methodologieën als bedoeld in artikel 6.2. en 6.3.,
van de Europese richtsnoeren SOGL, of artikel 5.2. tot en met 5.4., van de Europese richtsnoeren
EBGL, verzoekt de commissie de Algemene Directie Energie om advies te verstrekken over het
voorstel van de transmissienetbeheerder met betrekking tot de voorwaarden of
methodologieën binnen de vijftien kalenderdagen volgend op hun ontvangst. […]
In haar adviesverzoek aan de Algemene Directie Energie preciseert de commissie de
adviestermijn, die niet minder dan vijftien kalenderdagen mag bedragen.
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Indien de Algemene Directie Energie haar voornemen tot het uitbrengen van een advies niet
binnen vijf werkdagen vanaf de kennisgeving door de commissie heeft gemeld, wordt zij
verondersteld beslist te hebben om geen advies uit te brengen.”
Bijgaand vindt u dit voorstel:
-

Het voorstel betreffende wijzigingen aan de voorwaarden voor BRP’s.

Indien u van uw recht om een advies te verlenen gebruik wenst te maken, verzoekt de CREG u om op
uiterlijk 30 oktober 2019 uw advies aan de CREG over te maken.
Indien u uw voornemen tot het uitbrengen van een advies niet op uiterlijk 22 oktober 2019 aan de
CREG heeft gemeld, wordt u verondersteld te hebben beslist om geen advies uit te brengen.
Wij staan tot uw beschikking om de voorstellen mondeling toe te lichten.
Hoogachtend,

Andreas TIREZ
Directeur

Koen LOCQUET
Wnd. Voorzitter van het directiecomité

Bijlage : brief Elia i.v.m. goedkeuringsaanvraag voor een voorstel betreffende wijzigingen aan de voorwaarden voor
evenwichtsverantwoordelijkheden of "BRP’s" m.b.t. de integratie van de procedure voor het beheer van storm op zee +
bijlagen op usb stick.
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