
1 

 

 

 

 

 

 

Oprichting van regionale coördinatiecentra 

voor de Systeembeheersregio Centraal-Europa 

overeenkomstig Artikel 35 van Verordening 

(EU) 2019/943 van het Europees Parlement en 

de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne 

markt voor elektriciteit 

 

15 januari 2021 

 

  



2 

 

Inhoudstafel 

Inhoudstafel ........................................................................................................................................ 2 

Overwegende hetgeen volgt ............................................................................................................... 3 

Artikel 1 Onderwerp en toepassingsgebied ............................................................................................ 5 

Artikel 2 Definities en interpretatie ........................................................................................................ 5 

Artikel 3 Zetels en rechtsvormen van de RCC's ...................................................................................... 6 

Artikel 4 Deelnemende transmissiesysteembeheerders ........................................................................ 7 

Artikel 5 Organisatorische en operationele regelingen .......................................................................... 8 

Artikel 6 Financiële regelingen ................................................................................................................ 8 

Artikel 7 Uitvoeringsplan ........................................................................................................................ 9 

Artikel 8 Statuten .................................................................................................................................. 10 

Artikel 9 Reglement van orde ............................................................................................................... 11 

Artikel 10 Werkafspraken ..................................................................................................................... 12 

Artikel 11 Procedure voor de herziening van Werkafspraken .............................................................. 14 

Artikel 12 Delen van analyses en plegen van overleg over dagelijkse RCC-voorstellen ....................... 14 

Artikel 13 Procedure voor de goedkeuring en herziening van gecoördineerde acties en 

aanbevelingen ....................................................................................................................................... 16 

Artikel 14 Aansprakelijkheid ................................................................................................................. 17 

Artikel 15 Toewijzing van taken tussen Coreso en TSCNET voor Centrale SBR .................................... 18 

Artikel 16 Rotatiesysteem voor regionale taken .................................................................................. 20 

Artikel 17 Pan-Europese rotatie voor het GNM-proces ........................................................................ 20 

Artikel 18 Pan-Europese rotatie voor CPNB.......................................................................................... 21 

Artikel 19 Pan-Europese rotatie voor KTT............................................................................................. 21 

Artikel 20 Taal ....................................................................................................................................... 22 

Bijlagen .................................................................................................................................................. 23 

 

  



3 

 

Overwegende hetgeen volgt 

(1) Besluit Nr. 10/2020 van ACER van 6 april 2020 betreffende de definitie van systeembeheersregio's 

(hierna "SBR-besluit" genoemd) creëert de Systeembeheersregio Centraal-Europa (hierna 

"Centrale SBR" genoemd). 

(2) Dit document (hierna “Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC” genoemd) bevat de bepalingen 

om de regionale coördinatiecentra voor de Centrale SBR (hierna de "Centrale RCC's" genoemd) 

op te richten overeenkomstig Artikel 35 van Verordening (EU) 2019/943 van de Commissie 

betreffende de interne markt voor elektriciteit (hierna "Verordening 2019/943” genoemd).  

(3) Deze Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC houden rekening met de algemene beginselen en 

doelstellingen van Verordening 2019/943, en met: 

a. Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (hierna "Richtlijn 

2019/944" genoemd);  

b. alle toepasselijke Netcodes en Richtsnoeren in Verordening 2019/943, goedgekeurd op basis 

van Artikel 18(5) van Verordening (EG) Nr. 714/2009, zoals Verordening (EU) 2017/1485 

van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 

elektriciteitstransmissiesystemen (hierna “SO-Verordening" genoemd), Verordening (EU) 

2015/1222 van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing 

en congestiebeheer (hierna “CACM-Verordening” genoemd), Verordening (EU) 2016/1719 

van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op 

lange termijn (hierna “FCA-Verordening" genoemd), Verordening (EU) 2017/2196 van 24 

november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het 

elektriciteitsnet (hierna “ER-Verordening" genoemd”) en Verordening (EU) 2017/2195 van 

23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna 

“EB-Verordening" genoemd”).  

(4) In overeenstemming met punt 53 onder "Overwegende hetgeen volgt" van Verordening 2019/943, 

houden de Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC rekening met de bestaande initiatieven voor 

regionale coördinatie zoals de bestaande Regionale Veiligheidscoördinatoren (hierna “RVC” 

genoemd) en de Gecoördineerde Capaciteitsberekenaars die opereren in de 

Capaciteitsberekeningsregio's (hierna "CBR's" genoemd) die bestreken worden door de Centrale 

SBR, d.w.z. de CBR Core (Centraal-West-Europa en Centraal-Oost-Europa), de CBR Italy North 

en de CBR SWE (Zuidwest-Europa). 

(5) De Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC specificeren in Artikel 3 de Lidstaten van de 

toekomstige zetels van de Centrale RCC's en bepalen in Artikel 4 de Deelnemende TSB's van elk 

RCC. 

(6) In Artikel 5 en Artikel 6 beschrijven de Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC de 

gemeenschappelijke organisatorische en financiële regelingen voor beide RCC's. 

(7) Artikel 7 handelt over een uitvoeringsplan voor RCC's om de in Artikel 37 van Verordening 

2019/943 genoemde taken uit te voeren. 

(8) De toepasselijke vereisten betreffende de Statuten van de RCC's komen aan bod in Artikel 8. Indien 

de RCC al een Raad van Bestuur hebben opgericht die alle deelnemende TSB's vertegenwoordigt, 

wordt dit beschouwd als in overeenstemming met de vereiste in Artikel 43(2) van Verordening 

2019/943. De toepasselijke vereisten betreffende het Reglement van Orde van de RCC's worden 

besproken in Artikel 9.  

(9) Overeenkomstig de bepalingen van Artikel 38 van Verordening 2019/943 verduidelijken de 

Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC de coöperatieve processen waarmee de RCC's rekening 
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moeten houden bij de ontwikkeling van de werkafspraken voor de in Verordening 2019/943 

bedoelde taken in lijn met het toepasselijke wettelijke kader (zoals methodologieën voor uitvoering 

van de SO-Verordening, CACM-Verordening en FCA-Verordening), met inbegrip van de 

toepasselijke procedures voor het delen van analyses en het plegen van overleg met de 

transmissiesysteembeheerders in de systeembeheersregio, transmissiesysteembeheerders die 

diensten ontvangen van de Centrale RCC's en relevante belanghebbenden en met andere regionale 

coördinatiecentra, en een procedure voor de vaststelling van gecoördineerde maatregelen en 

aanbevelingen in overeenstemming met Artikel 42 van Verordening 2019/943. 

(10) De basis voor de aansprakelijkheden van de Centrale RCC's wordt uitvoerig beschreven in Artikel 

14. 

(11) Aangezien er twee RCC's worden opgericht als Centrale RCC's in de Centrale SBR, voorziet 

Artikel 15 in de verdeling van de taken tussen de twee en in een beschrijving van het 

rotatiesysteem. 

(12) Wanneer de Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC zijn goedgekeurd door de regulerende 

instanties van de Centrale SBR, vervangen de RCC's tegen 1 juli 2022 overeenkomstig Artikel 

35(2) van Verordening 2019/943 de RVC's die zijn ingesteld.  
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Artikel 1 

Onderwerp en toepassingsgebied 

1. Deze Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC zijn bedoeld om de bestaande RVC's Coreso en 

TSCNET op te richten als RCC's voor Centrale SBR.  

Artikel 2 

Definities en interpretatie 

1. Voor de toepassing van deze Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC hebben de gebruikte 

termen de betekenis van de definities in Artikel 2 van Verordening 2019/943, in Artikel 2 van 

Richtlijn 2019/944, in Artikel 3 van de SO-Verordening en in Artikel 2 van de CACM-

Verordening, evenals in elke toepasselijke wetgeving.  

2. In dit document worden de volgende acroniemen en afkortingen gebruikt:  

i) Centrale RVC's zijn Coreso en TSCNET als RCC's voor Centrale SBR; 

ii) 50Hertz is 50Hertz Transmission GmbH;  

iii) Amprion is Amprion GmbH; 

iv) APG is Austrian Power Grid AG; 

v) ČEPS is ČEPS, a.s.;  

vi) Coreso is Coreso SA; 

vii) Creos is Creos Luxembourg S.A.;  

viii) ELES is ELES, d.o.o.;  

ix) Elia is Elia Transmission Belgium SA/NV; 

x) HOPS is HOPS d.o.o.; 

xi) MAVIR is MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság;  

xii) PSE is Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.;  

xiii) REE is Red Eléctrica de España S.A.U.; 

xiv) REN is Rede Eléctrica Nacional, S.A.;  

xv) RTE is Réseau de Transport d'Electricité;  

xvi) SEPS is Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; 

xvii) Swissgrid is Swissgrid ag; 

xviii) TenneT DE is TenneT TSO GmbH; 

xix) TenneT NL is TenneT TSO B.V.;  

xx) TERNA is Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA;  

xxi) Transelectrica is C.N. Transelectrica S.A.;  

xxii) TransnetBW is TransnetBW GmbH;  

xxiii) TSCNET is TSCNET Services GmbH; 

xxiv) VUEN is Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH; 

xxv) CBR staat voor Capaciteitsberekeningsregio zoals gedefinieerd in Artikel 15 van de 

CACM-Verordening; 

xxvi) GNM staat voor de Gemeenschappelijke Netwerkmodellen zoals vastgelegd in de 

Artikelen 67 en 70 van de SO-Verordening; 

xxvii) NBCR staat voor Niet-Beschikbaarheidscoördinatieregio; 
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xxviii) PNBP staat voor het Proces voor de Niet-Beschikbaarheidsplanning zoals toegelicht in 

Titel 3 van de SO-Verordening; 

xxix) Verordening (EU) 2019/941 is Verordening (EU) 2019/941 van het Europees Parlement 

en de Raad van 5 juni 2019 betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot 

intrekking van Richtlijn 2005/89/EG;  

xxx) SLA staat voor Service Level Agreement (of overeenkomst inzake 

dienstverleningsniveau); 

xxxi) SBR staat voor Systeembeheersregio zoals gedefinieerd in Artikel 36 van Verordening 

2019/943; 

xxxii) KTT is het proces voor de beoordeling van de Kortetermijntoereikendheid zoals 

vastgelegd in Artikel 81 van de SO-Verordening en Artikel 8 van Verordening 2019/941.  

3. In dit document, tenzij de context anders vereist:  

a) staat enkelvoud ook voor meervoud en vice versa;  

b) zijn de inhoudstafel en titels enkel ingevoegd met het oog op gebruiksgemak en hebben ze 

geen invloed op de interpretatie van dit document; 

c) zijn verwijzingen naar een "Artikel" verwijzingen naar een Artikel van dit document, tenzij 

anders aangegeven;  

d) zijn verwijzingen naar een “lid” verwijzingen naar een lid van hetzelfde Artikel van dit 

document waarin het wordt vermeld, tenzij anders aangegeven; en 

e) elke verwijzing naar een wetgeving, verordening, richtlijn, besluit, instrument, code of elke 

andere vaststelling omvat ook elke wijziging, uitbreiding of nieuwe vaststelling ervan die op 

dat moment van kracht is  

Artikel 3 

Zetels en rechtsvormen van de RCC's 

1. In toepassing van Artikel 35(1)(a) van Verordening 2019/943 richten alle TSB's in de Centrale 

SBR de bestaande entiteiten Coreso en TSCNET op als Centrale RCC's, waarbij die hun huidige 

zetels in respectievelijk België en Duitsland behouden.  

2. De rechtsvorm van Coreso is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met 

maatschappelijke zetel te Kortenberglaan 71, 1000 Brussel, België. De rechtsvorm van Coreso is 

in lijn met Artikel 35(3) van Verordening 2019/943 (en Bijlage II van Richtlijn (EU) 2017/1132 

van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het 

vennootschapsrecht, die de vennootschapsvormen oplijst die aanvaard worden op grond van 

Artikel 35(3) van Verordening 2019/943).  

3. De rechtsvorm van TSCNET is een Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) naar Duits 

recht met maatschappelijke zetel te Dingofinger Strasse 3, 81673 München, Duitsland. De 

rechtsvorm van TSCNET is in lijn met Artikel 35(3) van Verordening 2019/943 (en Bijlage II van 

Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande 

bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht, die de vennootschapsvormen oplijst die aanvaard 

worden op grond van Artikel 35(3) van Verordening 2019/943).  

4. Als besloten vennootschappen gevestigd in EU-lidstaten bepalen de RCC's de samenstelling van 

hun aandeelhouderschap anoniem, rekening houdend met toepasselijke Europese en nationale 

wetgeving. 
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Artikel 4 

Deelnemende transmissiesysteembeheerders 

1. De TSB's van de Centrale SBR die deelnemen aan Coreso zijn: 

a) 50Hertz; 

b) Elia; 

c) REE; 

d) REN; 

e) RTE; en 

f) TERNA. 

2. De TSB's van de Centrale SBR die deelnemen aan TSCNET zijn: 

a) 50Hertz; 

b) Amprion; 

c) APG; 

d) ČEPS; 

e) ELES; 

f) HOPS; 

g) MAVIR; 

h) PSE; 

i) SEPS; 

j) TenneT DE; 

k) TenneT NL; 

l) Transelectrica; en 

m) TransnetBW. 

3. Tegen de inwerkingtreding van de RCC's overeenkomstig Artikel 35(2) van Verordening 2019/943 

nemen Creos en VUEN deel aan Coreso of TSCNET. Eén jaar na de goedkeuring van de Centrale 

SBR door de regulerende instanties voorzien de TSB's van de Centrale SBR een wijziging van de 

Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC om Creos en VUEN toe te voegen als deelnemende 

TSB's in lijn met de specifieke regeling getroffen tussen deze TSB's en de RCC's. Deze regeling 

beschrijft nauwkeurig hoe Creos en VUEN, overeenkomstig Artikel 43(2) van Verordening 

2019/943, vertegenwoordigd worden in de Raad van Toezicht van de RCC.  

4. Als een RCC of Centrale SBR wordt opgericht als RCC in een andere SBR, nemen de TSB's van 

die SBR ook deel aan dat RCC. De voorwaarden voor deze deelname zijn vastgelegd in het voorstel 

voor oprichting van RCC van de relevante SBR. 

5. Overeenkomstig Bijlage I van het SBR-besluit trachten de TSB's van de Centrale SBR om een 

overeenkomst te sluiten met Swissgrid die de basis legt voor hun samenwerking betreffende een 

veilig systeembeheer en tot vaststelling van regelingen voor Swissgrid tot naleving van de 

verplichtingen in Verordening 2019/943, en dit uiterlijk achttien maanden na het SBR-besluit. 

  



8 

 

Artikel 5 

Organisatorische en operationele regelingen 

1. De organisatorische regelingen voor elke Centrale RCC worden gedefinieerd overeenkomstig het 

relevante geldende vennootschapsrecht op de plaats waar de RCC gevestigd is, en op basis van de 

reeds vastgestelde werkkaders van de bestaande RVC's en rekening houdend met de volgende 

vereisten: 

a) De RCC's krijgen alle menselijke, technische, fysieke en financiële middelen die nodig zijn 

om hun verplichtingen op grond van Verordening 2019/943 na te komen en hun taken 

onafhankelijk en onpartijdig uit te voeren. 

b) De RCC's zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar om de taken uit te voeren 

binnen en tussen de aangewezen CBR's en/of SBR.  

c) De RCC's hebben een back-up-IT-omgeving die kan ingrijpen bij elke fout die zich voordoet 

tijdens de uitvoering van de taken, zoals vastgelegd in het contractuele kader. 

d) Alle mondelinge en schriftelijke communicatie tussen RCC's gebeurt in het Engels. 

2. RCC's bepalen hun organisatiestructuur overeenkomstig Artikel 43(3) van Verordening 2019/943 

om te voldoen aan de verplichting van onafhankelijkheid en onpartijdigheid overeenkomstig 

Artikel 45 van Verordening 2019/943. RCC's handelen op niet-discriminerende wijze, met gelijke 

behandeling van contractuele partijen die RCC-taken ontvangen. 

3. Op het vlak van middelen voldoen RCC's aan de volgende bepalingen: 

a) Aanwerving: RCC's kunnen personeel rechtstreeks aanwerven of personeel krijgen van TSB's 

op basis van een contractuele detachering waarmee TSB-personeel voor een bepaalde periode 

aan RCC's wordt toegewezen met het oog op een effectieve uitwisseling van knowhow en 

ervaring. 

b) Organisatie: De RCC's organiseren hun middelen doorgaans in de volgende grote 

bedrijfsonderdelen: 

• Corporate Services die bestaan uit experts op het vlak van Finance, Human Resources, 

Legal & Compliance;  

• Service Development bestaande uit ingenieurs die verantwoordelijk zijn voor de 

ontwikkeling van taken die de RCC moet uitvoeren in lijn met de coöperatieve processen 

in Artikel 35(1)(e) van Verordening 2019/943; 

• Service Operations bestaande uit beheerders die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 

van de ontwikkelde taken in lijn met Artikel 35(1)(e) van Verordening 2019/943 

betreffende de coöperatieve processen. Service Operations werken 24/7; en 

• Information Technology Service bestaande uit IT-experts die de ontwikkeling en 

uitvoering van de taken en de werking van de IT-platformen ondersteunen. 

De voorgenoemde bedrijfsonderdelen zijn voorbeelden. Deze organisatie kan evolueren in 

termen van naam, aantal, structuur en experts. 

4. Opleiding moet ontwikkeld worden overeenkomstig Artikel 37(1)(g) van Verordening 2019/943 

en bestaande praktijken. 

Artikel 6 

Financiële regelingen 

1. De financiële regelingen voor elke Centrale RCC worden gedefinieerd overeenkomstig het 

geldende vennootschapsrecht op de plaats waar de RCC gevestigd is, en op basis van de reeds 

vastgestelde werkkaders van de bestaande RVC's. 
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2. De volgende algemene criteria zijn van toepassing: 

a) Voor operationele uitgaven: 

(i) Jaarlijks wordt er een vergoeding berekend per taak die overeenkomstig Artikel 15 aan 

RCC's is toegewezen en die TSB's ontvangen op basis van vooraf gedefinieerde 

contractuele verdeelsleutels in de relevante SLA's. Deze vergoeding wordt betaald door 

elke TSB of andere belanghebbenden, zoals het ENTSB-E, waarvoor deze bepaalde taak 

wordt uitgevoerd, om de kosten voor uitvoering van de taak te dekken (inclusief andere 

operationele uitgaven) en, indien van toepassing, om de taak verder te ontwikkelen. 

(ii) Om ervoor te zorgen dat het RCC zijn verantwoordelijkheid van coördinatie kan 

nakomen en de algemene werking van het RCC te garanderen, kunnen de aandeelhouders 

besluiten om het RCC een jaarlijkse vergoeding te betalen, onder andere voor de 

ontwikkelingskosten van de taken en eventuele resterende operationele kosten. Deze 

vergoeding wordt door de aandeelhouders jaarlijks vastgelegd voor het volgende jaar en 

geëvalueerd op het einde van het jaar.  

(iii) De vergoedingen in punten (i) en (ii) moet zoals de wet voorschrijft een commerciële 

marge bevatten.  

b) Wat investeringen in noodzakelijke instrumenten en uitrusting betreft, zullen de 

aandeelhouders bepalen hoe financiële tekorten gedekt zullen worden om ervoor te zorgen dat 

de vennootschap voldoende middelen aanhoudt. Voor deze specifieke situatie mag het RCC, 

na goedkeuring door de relevante instantie op grond van de Statuten van de entiteit, 

bijvoorbeeld om een commerciële banklening vragen, de aandeelhouders vragen om een 

kapitaalsverhoging of inschrijven op een lening. Dit zou de RCC's in staat moeten stellen om 

hun algemene taken uit te voeren en te investeren in de instrumenten die nodig zijn voor de 

uitvoering van deze taken, in overeenstemming met Overweging 58 van Verordening 

2019/943. 

3. De methodes voor financieel toezicht en rapportageregels moeten in lijn zijn met Artikel 46 van 

Verordening 2019/943, nationale wettelijke vereisten en algemeen aanvaarde best practices. 

Artikel 7 

Uitvoeringsplan 

1. De verantwoordelijkheid en het beheer van diensten die al werden uitgevoerd door RVC's in de 

CBR's Core, SWE en Italy North worden overgedragen naar de Centrale RCC's zodra de RCC's 

operationeel zijn. 

2. De in Artikel 37(1)(a-f) van Verordening 2019/943 genoemde taken worden uitgevoerd 

overeenkomstig de CACM-Verordening, de SO-Verordening en de ER-Verordening, met inbegrip 

van de pan-Europese en CBR-gerelateerde methodologieën die op basis daarvan en 

overeenkomstig de bepalingen van Artikelen 10 tot 13 zijn aangenomen. De taken worden op CBR- 

of op pan-Europees niveau uitgevoerd. Centrale RCC's ondersteunen de TSB's en, waar van 

toepassing, het ENTSB-E bij de ontwikkeling van de bedrijfsoplossingen voor de noodzakelijke 

IT-instrumenten. 

3. De uitvoering van de taken overeenkomstig Artikel 37(1)(g-p) van Verordening 2019/943 wordt 

verzekerd in lijn met de vereisten van Artikelen 10 tot 13, rekening houdend met het volgende: 

a) De taken in Artikel 37(1)(j) en (k) van Verordening 2019/943 worden uitgevoerd in lijn met 

het uitvoeringsplan voorgesteld door het ENTSB-E en goedgekeurd door ACER 

overeenkomstig Artikel 37(5) van Verordening 2019/943.  
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b) De taken in Artikel 37(1)(i) en (o) van Verordening 2019/943 worden uitgevoerd in lijn met 

de regelingen die op Europees niveau zullen worden bepaald door de TSB's en het ENTSB-

E.  

c) De taken in Artikel 37(1)(p) worden op vraag van de TSB's uitgevoerd om de TSB's te 

ondersteunen bij de vaststelling van de behoefte inzake transmissiecapaciteit.  

4. De TSB's van de Centrale SBR brengen de regulerende instanties van de Centrale SBR op de 

hoogte van updates aan het Uitvoeringsplan, vastgestelde problemen en stappen die gezet zijn voor 

de overdracht van Coreso en TSCNET naar RCC's. Het eerste verslag wordt verwacht tegen 1 april 

2021, gevolgd door een verslag elk kwartaal tot 1 juli 2022. Als er meer interactie vereist is, kan 

er een buitengewone vergadering belegd worden. 

Artikel 8 

Statuten 

1. De Statuten van de Centrale RCC's worden opgesteld door de algemene vergadering van 

aandeelhouders die volgens de toepasselijke wetgeving wordt bijeengeroepen. 

Statuten van Coreso 

2. De huidige statuten van Coreso zijn door de algemene vergadering van aandeelhouders 

goedgekeurd op grond van de toepasselijke Belgische en Europese wetten. Ze zijn opgenomen in 

Bijlage I. 

3. De huidige statuten van Coreso voldoen aan de vereisten van Verordening 2019/943: 

a) De statuten van Coreso richten volgens de toepasselijke Belgische wetgeving een 

vennootschapsrechtelijke entiteit op die "Raad van Bestuur" wordt genoemd. Dat is het 

equivalent van de in Artikel 43(1) van Verordening 2019/943 genoemde raad van toezicht. 

b) Volgens zijn statuten wordt Coreso beheerd door de Raad van Bestuur, waarvan de leden 

worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.  

c) Volgens de statuten krijgt de Raad van Bestuur de ruimste bevoegdheden om alles te doen 

wat nodig of nuttig is voor de realisatie van de het doel van de vennootschap, met uitzondering 

van de bevoegdheden die bij wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. Dat is dan 

ook in lijn met Artikel 43(3) van Verordening 2019/943. Er zij echter op gewezen dat 

overeenkomstig de Belgische wet op de openbare orde de bevoegdheid om statuten op te 

stellen en goed te keuren voorbehouden is aan de algemene vergadering van aandeelhouders. 

d) Overeenkomstig de statuten is het dagelijks bestuur van Coreso in handen van een Chief 

Executive Officer (CEO) en, afhankelijk van de situatie, een Chief Operation Officer (COO), 

die beide ruime dagelijkse bestuursbevoegdheden hebben en de bevoegdheid hebben om 

alleen te handelen en de vennootschap individueel te vertegenwoordigen, binnen de grenzen 

van het dagelijks bestuur. Dat is dan ook volledig in lijn met Artikel 43(4) van Verordening 

2019/943.  

4. De Statuten van Coreso kunnen indien nodig herzien worden om de rol van Coreso voor de SBR 

Ierland-Verenigd Koninkrijk na het brexit-resultaat in aanmerking te nemen. 

5. Eens opgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, wordt elke wijziging aan de 

Statuten van Coreso voorgelegd aan de regulerende instanties van Centrale SBR voor goedkeuring 

overeenkomstig Artikel 35(1)(d) van Verordening 2019/943, als wijziging van de 

Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC. Om onnodige administratieve last te vermijden, 

moeten niet-essentiële wijzigingen verzameld en gebundeld worden gedurende een periode van 

ten minste 1 jaar en dan samen voorgelegd worden voor goedkeuring door de regulerende instantie. 
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Statuten van TSCNET 

6. De huidige statuten van TSCNET werden door de algemene vergadering van aandeelhouders 

goedgekeurd op grond van de toepasselijke Duitse en Europese wetten. Ze zijn opgenomen in 

Bijlage II. 

7. Om te voldoen aan de vereisten van Artikel 43(1) van Verordening 2019/943 over de oprichting 

van een raad van toezicht, worden de Statuten van TSCNET tegen 31 december 2021 als volgt 

gewijzigd:  

a) Er wordt een nieuw orgaan opgericht als raad van toezicht op grond van de vereiste van Artikel 

43(1) van Verordening 2019/943.  

b) Elke Deelnemende TSB van TSCNET heeft het recht om exclusief één lid van de raad van 

toezicht te benoemen en ontslaan. De procedure voor de benoeming van de raad van toezicht 

houdt in dat de vereiste van Artikel 43(2) van Verordening 2019/943 wordt nageleefd. 

c) De raad van toezicht is overeenkomstig Artikel 43(3)(a) van Verordening 2019/943 onder 

meer verantwoordelijk voor het opstellen en goedkeuren van de statuten en het reglement van 

orde van TSCNET. Er zij echter op gewezen dat volgens het Duitse recht de bevoegdheid om 

de statuten, alsook elke latere wijziging van de statuten, goed te keuren voorbehouden is aan 

de algemene vergadering van aandeelhouders.  

d) Het dagelijks bestuur van TSCNET wordt toegewezen aan het uitvoerend bestuur, dat bestaat 

uit afgevaardigde bestuurders met technische of commerciële focus. De afgevaardigde 

bestuurders krijgen ruime dagelijkse bestuursbevoegdheden en de bevoegdheid om de 

vennootschap te vertegenwoordigen, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, en in lijn 

met de statuten en het reglement van orde voor het bestuur.  

8. Eens opgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, worden de in lijn met paragraaf 

7 gewijzigde statuten van TSCNET en elke latere wijziging voorgelegd aan de regulerende 

instanties van de Centrale SBR voor goedkeuring overeenkomstig Artikel 35(1)(d) van 

Verordening 2019/943, als wijziging aan de Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC. Om 

onnodige administratieve last te vermijden, moeten niet-essentiële wijzigingen verzameld en 

gebundeld worden gedurende een periode van ten minste 1 jaar en dan samen voorgelegd worden 

voor goedkeuring door de regulerende instantie.  

Artikel 9 

Reglement van orde 

1. Het reglement van orde van Centrale RCC's wordt opgesteld door de respectievelijke 

aandeelhouders. 

Reglement van orde van Coreso 

2. De beginselen van het reglement van orde voor Coreso zijn opgenomen in de statuten van Coreso; 

het huidige reglement voldoet aan de vereisten van Verordening 2019/943. Bepalingen in Artikel 

8(5) zijn van toepassing op eventuele wijzigingen aan het reglement van orde opgesteld door de 

relevante aandeelhouders. 
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Reglement van orde van TSCNET 

3. Naast de algemene bepalingen in de statuten heeft TSCNET een reglement van orde voor de raad 

van toezicht en een afzonderlijk reglement van orde voor het bestuur, d.w.z. de afgevaardigde 

bestuurders. Die zijn opgenomen in Bijlagen III en IV.  

4. Tegen 31 december 2021 worden beide reglementen bijgewerkt om te voldoen aan de vereisten 

van Artikel 43 van Verordening 2019/943.  

5. Eens goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, worden het in lijn met 

paragraaf 4 gewijzigde reglement van orde van TSCNET en elke latere wijziging voorgelegd aan 

de regulerende instanties van de Centrale SBR voor goedkeuring overeenkomstig Artikel 35(1)(d) 

van Verordening 2019/943, als wijziging aan de Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC. Om 

onnodige administratieve last te vermijden, moeten niet-essentiële wijzigingen verzameld en 

gebundeld worden gedurende een periode van ten minste 1 jaar en dan samen voorgelegd worden 

voor goedkeuring door de regulerende instantie. 

Artikel 10 

Werkafspraken 

1. Een werkafspraak is een afspraak tussen het (de) Centrale RCC('s) en de TSB('s) of tussen de 

Centrale RCC's onderling of tussen de Centrale RCC's en RCC's opgericht in andere SBR's, en 

verwijst naar taken die de RCC's uitvoeren overeenkomstig Verordening 2019/943. 

2. Bij het ontwikkelen van werkafspraken met betrekking tot de plannings- en operationele aspecten 

binnen en tussen RCC's, overeenkomstig Artikel 38(a) en Artikel 39 van Verordening 2019/943, 

houden de Centrale RCC's rekening met het volgende richtsnoer met betrekking tot de in Artikel 

37 van Verordening 2019/943 bedoelde taken: 

a) Voor de in Artikel 37(1)(a) bedoelde taak baseren de Centrale RCC's zich op de 

capaciteitsberekeningsmethodologieën voor day-ahead en intraday overeenkomstig Artikelen 

20 en 21 van de CACM-Verordening ontwikkeld voor elke door de Centrale SBR bestreken 

CCR of, waar relevant, voor elke CBR die een interface is tussen de Centrale SBR en een 

aanpalende SBR. 

b) Voor de in Artikel 37(1)(b) bedoelde taak baseren de Centrale RCC's zich op: 

• de Methodologie voor coördinatie van de operationeleveiligheidsanalyse 

overeenkomstig artikel 75 van de SO-Verordening; en 

• elke Methodologie voor regionale coördinatie van de operationele veiligheid 

overeenkomstig Artikel 76 van de SO-Verordening ontwikkeld voor elke CBR bestreken 

door de Centrale SBR of, waar relevant, voor elke CBR die een interface is tussen de 

Centrale SBR en een aanpalende SBR. 

c) Voor de in Artikel 37(1)(c) bedoelde taak baseren de Centrale RCC's zich op: 

• de Methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel overeenkomstig Artikel 17 

van de CACM-Verordening;  

• de Methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel overeenkomstig Artikel 18 

van de FCA-Verordening;  

• de Methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel overeenkomstig de 

Artikelen 67(1) en 70(1) van de SO-Verordening;  

• elk document (Methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel) dat voorrang 

heeft op een of meerdere van de drie bovenstaande versies van de Methodologieën voor 

het gemeenschappelijk netwerkmodel. 
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d) Voor de in Artikel 37(1)(d) bedoelde taak baseren de Centrale RCC's zich op de beoordeling 

van de samenhang tussen de systeembeschermingsplannen en de herstelplannen 

overeenkomstig artikel 6 van de ER-Verordening. 

e) Voor de in Artikel 37(1)(e) bedoelde taak baseren de Centrale RCC's zich op:  

• de Methodologie voor beoordelingen van de kortetermijn- en seizoensgebonden 

toereikendheid overeenkomstig Artikel 8 van Verordening 2019/941; en 

• elk contractueel kader (bv. SLA) dat van toepassing is op het gebruik van de instrumenten 

die worden gebruikt voor de taak. 

f) Voor de in Artikel 37(1)(f) bedoelde taak baseren de Centrale RCC's zich op: 

• de Methodologie voor het beoordelen van de relevantie van assets voor niet-

beschikbaarheidscoördinatie overeenkomstig Artikel 84 van de SO-Verordening; en 

• elk contractueel kader (bv. SLA) dat van toepassing is op het gebruik van de instrumenten 

die worden gebruikt voor de taak. 

g) Voor de in Artikel 37(1)(g) bedoelde taak baseren de Centrale RCC's zich op het voorstel dat 

het ENTSB-E ontwikkelt. 

h) Voor de in Artikel 37(1)(h) bedoelde taak zijn er op het moment van de goedkeuring van deze 

oprichtingsbepalingen geen werkafspraken, omdat de taak niet wordt gevraagd door de TSB's 

van de Centrale SBR; als de taak wordt gevraagd door de TSB's van de Centrale SBR, baseren 

de Centrale RCC's zich op het voorstel dat het ENTSB-E ontwikkelt. 

i) Voor de in Artikel 37(1)(i) bedoelde taak baseren de Centrale RCC's zich op het voorstel dat 

het ENTSB-E ontwikkelt. 

j) Voor de in Artikel 37(1)(j) bedoelde taken baseren de Centrale RCC's zich op het voorstel dat 

het ENTSB-E ontwikkelt.  

k) Voor de in Artikel 37(1)(k) bedoelde taken baseren de Centrale RCC's, als de taak wordt 

gevraagd door de TSB's van de Centrale SBR, zich op het voorstel dat het ENTSB-E 

ontwikkelt.  

l) Voor de in Artikel 37(1)(l) bedoelde taak baseren de Centrale RCC's, als de taak wordt 

gevraagd door de TSB's van de Centrale SBR, zich op het voorstel dat het ENTSB-E 

ontwikkelt en, waar van toepassing, de relevante methodologieën. 

m) Voor de in Artikel 37(1)(m) bedoelde taak stellen de Centrale RCC's werkafspraken op in 

geval van betrokkenheid bij de taak uitgevoerd door het ENTSB-E overeenkomstig de 

methodologie overeenkomstig Artikel 6(1) van Verordening 2019/941. 

n) Voor de in Artikel 37(1)(n) bedoelde taak stellen de Centrale RCC's werkafspraken op in 

geval van betrokkenheid bij de taak uitgevoerd door het ENTSB-E overeenkomstig de 

methodologie overeenkomstig Artikel 9.2 van Verordening 2019/941. 

o) Voor de in artikel 37(1)(o) bedoelde taak baseren de Centrale RCC's zich op de methodologie 

voor de berekening van de maximale toegangscapaciteit voor grensoverschrijdende deelname 

overeenkomstig Artikel 26(11) van Verordening 2019/943. 

p) Voor de in Artikel 37(1)(p) bedoelde taak baseren de Centrale RCC's, als de taak wordt 

gevraagd door de TSB's van de Centrale SBR, zich op het voorstel dat het ENTSB-E 

ontwikkelt.  

q) Voor alle taken baseren de Centrale RCC's zich op elk relevant bestaand en toekomstig 

contractueel kader (bv. SLA) voor elke CBR bestreken door de Centrale SBR of, waar 

relevant, voor elke CBR die een interface is tussen de Centrale SBR en een aanpalende SBR, 

en op elk voorstel dat het ENTSB-E ontwikkelt overeenkomstig Artikel 37(5) van 

Verordening 2019/943. 
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3. Daarnaast baseren Centrale RCC's zich, overeenkomstig Bijlage I van het SBR-besluit, op de 

capaciteitsberekeningsmethodologie voor langetermijntijdsbestekken overeenkomstig Artikel 10 

van de FCA-Verordening ontwikkeld voor CRR die worden bestreken door de Centrale SBR of 

voor elke CBR die een interface is tussen de Centrale SBR en een aanpalende SBR. 

4. De Centrale RCC's zorgen ervoor dat de werkafspraken regels bevatten voor de kennisgeving van 

betrokken partijen in lijn met Artikel 12. 

5. Voor elke taak die volgens een in Artikel 15 beschreven rotatiesysteem wordt uitgevoerd, moeten 

de werkafspraken een beschrijving geven van: 

a) de rotatieperiodes; 

b) de organisatie van de opeenvolging tussen twee opeenvolgende rotatieperiodes; en 

c) de communicatie van de status van elk Centraal (hoofd- of reserve-)RCC naar de TSB's van 

Centrale SBR, naar alle andere TSB's die diensten ontvangen van Centrale RCC's, en naar de 

RCC's die zijn opgericht voor andere SBR's. 

Artikel 11 

Procedure voor de herziening van Werkafspraken 

1. Voor elke in Artikel 10 genoemde taak volgt het Centrale RCC dat die taak uitvoert bij het herzien 

van de respectievelijke werkafspraken deze procedure:  

a) Het RCC dient een voorstel in bij de TSB's van de Centrale SBR en indien relevant bij andere 

TSB's die diensten ontvangen van de Central RCC's, bij de RCC's die werden opgericht in 

andere systeembeheersregio's en, indien van toepassing, bij de TSB's waarnaar wordt 

verwezen in Bijlage I bij het SBR-besluit. Het Centrale RCC deelt de grond van zijn voorstel 

met bovengenoemde partijen.  

b) Het voorstel bevat een tijdlijn voor uitvoering. 

c) Binnen 3 maanden moeten de in lid 1(a) genoemde partijen, schriftelijk, een wijziging aan het 

voorstel goedkeuren, afkeuren of op tafel leggen. Waar bezwaar wordt gemaakt, moet een 

verklarend antwoord gegeven worden met de redenen voor het bezwaar. Op verzoek van een 

deelnemende TSB kan de raad van toezicht van het RCC de periode verlengen. 

d) Het RCC houdt rekening met de antwoorden van alle in lid 1(a) genoemde partijen en stelt 

een voorstel op voor goedkeuring door de respectievelijke raad/raden van toezicht. 

2. Voor een efficiënte werking van het rotatiesysteem voor regionale taken zoals bedoeld in Artikel 

16, evalueren de TSB's van de Centrale SBR en de andere TSB's die diensten ontvangen van de 

Centrale RCC's de huidige werkafspraken elke twee jaar en bevestigen ze de organisatie voor de 

volgende periode. Indien de evaluatie tekortkomingen vaststelt waarvoor een wijziging van de 

Werkafspraken vereist is, wordt de wijziging gebaseerd op de bepalingen in lid 1. Elke update of 

potentiële tekortkoming wordt transparant gerapporteerd in lijn met Artikel 46 van Verordening 

2019/943. 

Artikel 12 

Delen van analyses en plegen van overleg over dagelijkse RCC-voorstellen 

1. Centrale RCC's moeten, als onderdeel van hun dagelijkse operationele taken, analyses delen en 

overleg plegen over voorstellen: 

a) met de TSB's van de Centrale SBR en met de andere TSB's die diensten ontvangen van de 

Centrale RCC's, in lijn met de in Artikel 10 genoemde methodologieën en in lijn met de 

vereisten in Artikel 13; en 
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b) met de RCC's die zijn opgericht in de SBR IU (Ierland-Verenigd Koninkrijk), de Baltische 

SBR en de SBR SEE (Zuidoost-Europa), of met de TSB's van deze SBR's:  

• zoals van toepassing is in lijn met Bijlage I bij het SBR-besluit; 

• in lijn met de in Artikel 10 genoemde toepasselijke voorwaarden voor regio-

overschrijdende methodologieën; en 

• in lijn met de procedures en toepasselijke SLA's tussen TSB's en met RCC's zoals 

beschreven in de Baltische SBR, de SBR IU en de SBR SEE in hun RCC-

oprichtingsbepalingen overeenkomstig Artikel 35 van Verordening 2019/943;  

c) met de RCC die is opgericht in de Scandinavische SBR: 

• zoals van toepassing is in lijn met Bijlage I bij het SBR-besluit;  

• in lijn met de in Artikel 10 genoemde toepasselijke voorwaarden voor regio-

overschrijdende methodologieën; en 

• in lijn met de toepasselijke procedures en SLA's tussen TSB's en met de RCC's, met 

inbegrip van: 

‒ gecoördineerde capaciteitsberekening overeenkomstig de 

Capaciteitsberekeningsmethodologieën voor day-ahead en intraday overeenkomstig 

Artikelen 20 en 21 van de CACM-Verordening ontwikkeld voor de Hansa CBR; 

‒ de gecoördineerde veiligheidsanalyse overeenkomstig de Methodologie voor 

coördinatie van de operationeleveiligheidsanalyse overeenkomstig Artikel 75 van 

de SO-Verordening en de Methodologie voor regionale coördinatie van de 

operationele veiligheid overeenkomstig Artikel 76 van de SO-Verordening 

ontwikkeld voor de Hansa CBR;  

‒ de gemeenschappelijke methodologie voor gecoördineerde redispatching en 

compensatiehandel overeenkomstig artikel 35(1) van de CACM-Verordening 

ontwikkeld voor de Hansa CBR; 

‒ de gemeenschappelijke methodologie voor redispatching en compensatiehandel 

overeenkomstig artikel 74 van de CACM-Verordening ontwikkeld voor de Hansa 

CBR;  

‒ de methodologie voor de capaciteitsberekening voor langetermijntijdsbestekken 

overeenkomstig Artikel 10 van de FCA-Verordening ontwikkeld voor de Hansa 

CBR;  

‒ de regionale operationele coördinatieprocedure overeenkomstig Artikel 83 van de 

SO-Verordening die van toepassing is voor de Hansa NBCR; en 

‒ Systeembeheerovereenkomsten tussen verbonden TSB's van de Scandinavische 

SBR en van de Centrale SBR.  

2. De TSB's van de Centrale SBR's en de Centrale RCC's moeten interactie ontwikkelen met relevante 

stakeholders over zaken van hun dagelijkse coördinatie in lijn met de vereisten zoals beschreven 

in de SO-Verordening, de CACM-Verordening, de FCA-Verordening en de ER-Verordening, of 

andere toepasselijke methodologieën die zijn genoemd in Artikel 10. Problemen of zaken die in de 

dagelijkse coördinatie de kop opsteken, worden opgenomen in het verslag dat wordt opgemaakt 

volgens Artikel 46(4) van Verordening 2019/943. 

3. Een consultatie met de in andere SBR's opgerichte RCC's of met de TSB's van andere SBR's gaat 

vooraf aan de finale goedkeuring van gecoördineerde acties of aanbevelingen die voortvloeien uit 

het proces beschreven in Artikel 13. 

4. Wanneer Centrale RCC's in hun dagelijkse processen overleg plegen met RCC's die in andere 

SBR's zijn opgericht, moeten ze komen tot oplossingen die:  
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a) de operationele veiligheidsgrenzen niet overschrijden; 

b) indien van toepassing operationele veiligheidsgrenzen herstellen; en 

c) kosten beperken. 

Artikel 13 

Procedure voor de goedkeuring en herziening van gecoördineerde acties en 

aanbevelingen 

1. De procedure voor de goedkeuring en herziening van gecoördineerde acties en aanbevelingen voor 

de in Artikel 37(1) van Verordening 2019/943 genoemde taken uitgevoerd door de Centrale RCC's 

worden ontwikkeld volgens de respectievelijke bestaande methodologieën die worden genoemd in 

Artikel 10 en in overeenstemming met Artikel 42 van Verordening 2019/943.  

2. Voor de in Artikel 37(1)(a) en (b) van Verordening 2019/943 genoemde taken, en voor elke door 

de Centrale SBR bestreken CBR, bevestigen alle TSB's van de CBR in kwestie, vóór er 

gecoördineerde acties worden vastgesteld door de Centrale RCC's, dat de door de RCC's 

voorgestelde gecoördineerde actie veilig, betrouwbaar en efficiënt is overeenkomstig: 

a) Artikelen 35(5) en 42(2) van Verordening 2019/943;  

b) Artikel 26 van de CACM-Verordening;  

c) Artikel 17 van de methodologie voor coördinatie van de operationeleveiligheidsanalyse 

overeenkomstig Artikel 75 van de SO-Verordening;  

d) de methodologie voor capaciteitsberekening ontwikkeld voor de CBR overeenkomstig 

Artikelen 20 en 21 van de CACM-Verordening; 

e) de methodologie voor de regionale coördinatie van de operationele veiligheid ontwikkeld 

voor de CBR overeenkomstig artikel 76 van de SO-Verordening; 

f) de bepalingen van de Synchronous Area Framework Agreement for the Regional Group 

Continental Europe. 

3. Voor er door de Centrale RCC's op basis van de hen overeenkomstig artikel 42(6) van Verordening 

2019/943 verleende bevoegdheid gecoördineerde acties worden vastgesteld voor een of meerdere 

in Artikel 37(1)(c-p) van Verordening 2019/943 genoemde taken, bevestigen alle betrokken TSB's 

dat de door de RCC's voorgestelde gecoördineerde actie veilig, betrouwbaar en efficiënt is 

overeenkomstig Artikelen 35(5) en 42(2) van Verordening 2019/943. 

4. Elke gecoördineerde actie die niet wordt bevestigd door de betrokken TSB('s), overeenkomstig de 

relevante methodologie, zal niet worden vastgesteld door de Centrale RCC's. 

5. Wanneer een of meerdere TSB's een herziening van gecoördineerde acties of aanbevelingen in 

werking stellen voor een taak uitgevoerd door de Centrale RCC's, lichten ze de reden daarvoor toe 

aan de Centrale RCC's en de TSB's waarop, naar gelang van de relevante methodologie, die 

gecoördineerde actie of aanbeveling van toepassing is, en geven ze de Centrale RCC's, indien 

relevant, bijgewerkte input.  

6. Elke TSB van de Centrale SBR en elke andere TSB die diensten ontvangt van de Centrale RCC's 

zal een herziening van gecoördineerde acties in werking stellen voor elke taak uitgevoerd door de 

Centrale RCC's als gecoördineerde acties onbeschikbaar worden. In dat geval zullen de Centrale 

RCC's de onbeschikbaar geworden gecoördineerde acties onverwijld wijzigen.  

7. Voor elke door de Centrale RCC's uitgevoerde taak zullen alle TSB's van de Centrale SBR, alle 

andere TSB's die diensten ontvangen van de Centrale RCC's, en de Centrale RCC's ervoor zorgen 

dat alle relevante informatie wordt gedeeld met de TSB's waarop die gecoördineerde actie of 

aanbeveling van de Centrale RCC's van toepassing is. 
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Artikel 14 

Aansprakelijkheid 

1. Alle TSB's die diensten ontvangen van een Centrale RCC voor de in Artikel 37 van Verordening 

2019/943 genoemde taken sluiten een SLA met de RCC. De SLA bevat meer informatie over de 

aansprakelijkheid van de RCC ten aanzien van TSB's en met betrekking tot aanspraken van derden, 

maar enkel voor zover het de TSB's en derden beïnvloedt. 

2. De focus bij de uitvoering van de taken ligt op de relatie tussen elk Centraal RCC en de bediende 

TSB's. Derden zijn geen rechtstreekse geadresseerden van de bepalingen van Artikel 37 van 

Verordening 2019/943. Toch kan de uitvoering van de taken van RCC's leiden tot een 

aansprakelijkheid van Centrale RCC's ten aanzien van derden op basis van het recht inzake 

onrechtmatige daad.  

3. De aansprakelijkheid van de Centrale RCC ten aanzien van TSB's wordt beheerst door contractuele 

bepalingen in de specifieke toepasselijke SLA. RCC's kunnen aansprakelijk gesteld worden voor 

het uitvoeren van de in Artikel 37(1) van Verordening 2019/943 genoemde taken voor TSB's in 

geval:  

a) van wanprestatie of niet-uitvoering [wanprestatie en niet-uitvoering worden beoordeeld tegen 

de respectievelijke methodologie] van deze taken; en  

b) dit leidt tot schade aan een TSB die toe te schrijven is aan de wanprestatie of niet-uitvoering 

door het RCC.  

4. De wettelijke basis voor elke aansprakelijkheidsclaim van de TSB's die diensten ontvangen van de 

Centrale RCC's ten aanzien van elk Centrale RCC is het nationale recht, dat van toepassing is zoals 

bepaald door de relevante SLA. Wat aansprakelijkheid betreft is het niet van belang of de TSB die 

de schade wil verhalen op het Centrale RCC aandeelhouder is van het Centrale RCC waar de 

schade aan toe te schrijven is of niet. Een eventuele beperking van de aansprakelijkheid van het 

RCC kan in de specifieke en relevante SLA gespecificeerd worden. 

5. De rechtstreekse aansprakelijkheid van het Centrale RCC ten aanzien van derden is gebaseerd op 

het nationale recht, in het bijzonder het recht inzake onrechtmatige daad. Het specifieke 

aansprakelijkheidsstelsel is dan ook afhankelijk van het toepasselijke nationale recht, dat 

doorgaans wordt bepaald door het adres van de zetel van het Centrale RCC dat de schade 

veroorzaakt of door de locatie waar de schade zich voordoet. In ieder geval is het doorgaans niet 

mogelijk om de aansprakelijkheid ten aanzien van derden te beperken op basis van het recht inzake 

onrechtmatige daad.  

6. Indien een Centraal RCC wordt geconfronteerd met een aanspraak van derden waarbij een andere 

partij heeft bijgedragen aan de schade, bepalen de contractuele afspraken welke bijdrage die andere 

partij aanneemt. 

7. Op basis van een schatting van de risicoblootstelling van het Centrale RCC, worden de volgende 

stappen genomen om de aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de taken van het 

RCC te dekken:  

a) een beperking van de aansprakelijkheid van de respectievelijke Centrale RCC's voor op grond 

van de SLA's te bepalen kwesties; en  

b) een gepaste verzekeringsdekking voor verliezen en schade vastgelegd door Centrale RCC's 

(indien beschikbaar) om aansprakelijkheidskwesties op grond van SLA's te dekken met hun 

respectievelijke afnemers (TSB's of andere RCC's) en verzekeringsdekking om de geldende 

aansprakelijkheid van RCC's ten aanzien van derden te dekken. 

8. Centrale RCC's zijn niet aansprakelijk voor rampen die leiden tot black-outs in de hele Centrale 

SBR als die het gevolg zijn van overmacht. RCC's die zich beroepen op overmacht kunnen niet 
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verantwoordelijk gehouden noch aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade ten gevolge 

van het niet of niet behoorlijk nakomen van alle of een deel van hun verplichtingen, als dit niet of 

niet behoorlijk nakomen het gevolg is van overmacht.  

Artikel 15 

Toewijzing van taken tussen Coreso en TSCNET voor Centrale SBR 

Taak (a) - Capaciteitsberekening 

1. Coreso en TSCNET voeren de gecoördineerde capaciteitsberekening voor de CBR Core uit 

volgens een rotatiesysteem en gedurende een vooraf bepaalde periode zoals bepaald in Artikel 10. 

2. Coreso en TSCNET voeren de gecoördineerde capaciteitsberekening voor de CBR Italy North uit 

volgens een rotatiesysteem en gedurende een vooraf bepaalde periode zoals bepaald in Artikel 10. 

3. Coreso voert de gecoördineerde capaciteitsberekening uit voor de CBR SWE. 

Taak (b) – Gecoördineerde veiligheidsanalyse 

4. Coreso en TSCNET voeren de gecoördineerde veiligheidsanalyse voor de CBR Core uit volgens 

een rotatiesysteem en gedurende een vooraf bepaalde periode zoals bepaald in Artikel 10. 

5. Coreso en TSCNET voeren de gecoördineerde veiligheidsanalyse voor de CBR Italy North uit 

volgens een rotatiesysteem en gedurende een vooraf bepaalde periode zoals bepaald in Artikel 10. 

6. Coreso voert de gecoördineerde veiligheidsanalyse uit voor de CBR SWE. 

Taak (c) - Gemeenschappelijk netwerkmodel 

7. Coreso en TSCNET staan in voor het opstellen van gemeenschappelijke netwerkmodellen (GNM) 

binnen een pan-Europese rotatie met de RCC's opgericht in andere SBR's zoals beschreven in 

Artikel 17. 

Taak (d) – Ondersteuning van de samenhang van beschermingsplannen en herstelplannen 

8. Coreso en TSCNET ondersteunen de beoordeling van de samenhang van de relevante 

systeembeschermingsplannen en herstelplannen.  

Taak (e) – Week-ahead en day-ahead prognoses van de toereikendheid 

9. Coreso verricht de regionale week-ahead tot minstens day-ahead prognoses van de toereikendheid 

van het systeem en de voorbereiding van risicobeperkende maatregelen voor de pan-Europese 

procedure binnen een pan-Europese rotatie met RCC's opgericht in andere SBR's zoals beschreven 

in Artikel 19 en voor alle regionale procedures met betrekking tot de hele Centrale SBR (de SBR's 

Core, Italy North en SWE).  

Taak (f) – Coördinatie van de planning van niet-beschikbaarheid 

10. TSCNET staat in voor de regionale coördinatie van de planning van niet-beschikbaarheid voor de 

pan-Europese procedure binnen een pan-Europese rotatie met RCC's opgericht in andere SBR's 

zoals beschreven in Artikel 18 en voor regionale processen met betrekking tot de SBR's Core en 

Italy North.  
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11. Coreso staat in voor de regionale coördinatie van de planning van niet-beschikbaarheid voor de 

regionale procedure van de SBR SWE. 

Taak (g) – Opleiden en certificeren van personeel 

12. Coreso en TSCNET staan in voor het opleiden en certificeren van personeel dat voor de regionale 

coördinatiecentra werkt. 

Taak (i) – Analyse en rapportage achteraf betreffende beheer en verstoringen 

13. Coreso en TSCNET staan in voor de analyse en rapportage achteraf betreffende beheer en 

verstoringen in overeenstemming met Artikel 10(2)(i). 

Taken (j) en (k) – Regionale bepaling van de omvang van de reservecapaciteit en facilitering van 

de inkoop van balanceringscapaciteit  

14. Er moet een voorstel in lijn met Artikel 37(5) van Verordening 2019/943 uitgewerkt worden vóór 

de TSB's van de Centrale SBR de regionale bepaling van de omvang van de reservecapaciteit en 

het vergemakkelijken van de regionale inkoop van balanceringscapaciteit kunnen toewijzen aan 

Centrale RCC's. Zodra het voorstel is uitgewerkt, beschrijven de TSB's en de Centrale SBR de 

regelingen om Coreso en TSCNET duidelijke verantwoordelijkheden te geven en de procedures 

voor de uitvoering van deze taken te bepalen.  

15. Vier maanden na de goedkeuring van de voorstellen op grond van Artikel 37(5) van Verordening 

2019/943, dienen de TSB's en de Centrale SBR bij de regulerende instanties van de Centrale SBR 

een wijziging in van deze Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC om deze taken te verdelen 

tussen Coreso en TSCNET. 

Taak (o) – Berekening van de waarde van de maximale toegangscapaciteit 

16. Coreso en TSCNET staan in voor het berekenen van de waarde van de maximale 

toegangscapaciteit die beschikbaar is voor de deelname van buitenlandse capaciteit aan 

capaciteitsmechanismen, teneinde een aanbeveling op grond van Artikel 26(7) van Verordening 

2019/943 te formuleren, overeenkomstig Artikel 10(2)(o).  

Taak (p) – Ondersteuning bij de vaststelling van de behoefte inzake transmissiecapaciteit 

17. Als en voor zover deze taak wordt gevraagd door de TSB's, verrichten Coreso en TSCNET taken 

in verband met de ondersteuning van de TSB's van de Centrale SBR en de andere TSB's die deze 

dienst ontvangen van de Centrale RCC's bij het vaststellen van de behoefte inzake nieuwe 

transmissiecapaciteit, uitbreiding van de bestaande transmissiecapaciteit of alternatieven daarvoor, 

die ingediend moet worden bij de regionale groepen die zijn opgericht bij Verordening (EU) 

347/2013, overeenkomstig Artikel 10(2)(p), en opgenomen moet worden in het tienjarige 

netontwikkelingsplan als bedoeld in artikel 51 van Richtlijn (EU) 2019/944. 
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Berekening van de langetermijncapaciteit 

18. Hoewel de taak niet is opgenomen in Artikel 37(1) van Verordening 2019/943, staan Coreso en 

TSCNET in voor de berekening van de langetermijncapaciteit in overeenstemming met de FCA-

Verordening. 

19. Coreso en TSCNET voeren de gecoördineerde berekening van de langetermijncapaciteit voor de 

CBR Core uit volgens een rotatiesysteem en gedurende een vooraf bepaalde periode zoals bepaald 

in Artikel 16. 

20. Coreso en TSCNET voeren de gecoördineerde berekening van de langetermijncapaciteit voor de 

CBR Italy North uit volgens een rotatiesysteem en gedurende een vooraf bepaalde periode zoals 

bepaald in Artikel 16. 

21. Coreso voert de gecoördineerde berekening van de langetermijncapaciteit uit voor de CBR SWE.  

Artikel 16 

Rotatiesysteem voor regionale taken 

1. Coreso en TSCNET nemen op basis van een rotatiesysteem gedurende een vooraf bepaalde periode 

de rol van hoofd- of reserve-RCC op zich.  

2. Het hoofd-RCC is gedurende een vooraf bepaalde periode verantwoordelijk en aansprakelijk voor 

de effectieve en efficiënte uitvoering van de taak. Het reserve-RCC zorgt voor ondersteuning van 

het hoofd-RCC om de effectiviteit van de taak te garanderen voor alle relevante TSB's die deze 

dienst ontvangen van Coreso of TSCNET. Deze ondersteuning kan door het hoofd-RCC gevraagd 

worden of voorgesteld worden door het reserve-RCC. 

3. Voor elke taak die volgens een rotatiesysteem wordt uitgevoerd, zorgt het hoofd-RCC met de steun 

van het reserve-RCC voor de coördinatie met alle relevante TSB's die diensten ontvangen van 

Coreso en TSCNET. 

4. De lengte van de vooraf bepaalde periode hangt af van de taak die op basis van een rotatiesysteem 

wordt uitgevoerd en van de CBR, en wordt bepaald op grond van de bepalingen van Artikel 10(5).  

Artikel 17 

Pan-Europese rotatie voor het GNM-proces 

1. Centrale RCC's staan in voor het opstellen van GNM in een pan-Europees proces volgens een pan-

Europees rotatiesysteem dat op ENTSB-E-niveau is afgesproken. De principes voor dit pan-

Europese rotatiesysteem voor het opstellen van GNM zijn: 

a) Minstens twee RCC's nemen deel aan het pan-Europese proces voor het opstellen van GNM. 

b) Het organisatorische model voor deelname aan het proces voor het opstellen van GNM door 

de RCC's wordt gebaseerd op een rotatiesysteem met afgesproken data, waarbij er te allen 

tijde door een hoofd-RCC en een reserve-RCC regelmatig een GNM wordt opgesteld en 

geleverd. 

c) Elk RCC controleert de kwaliteit van de individuele netwerkmodellen (INM's) 

overeenkomstig Artikel 79.1 van de SO-Verordening en de relevante bepalingen in de 

CACM-Verordening en de FCA-Verordening.  

d) Er worden te allen tijde ten minste twee samengevoegde GNM's tegelijkertijd opgesteld voor 

elk scenario/tijdsbestek/tijdstempel, één door het hoofd-RCC en één door het reserve-RCC. 

e) Tijdens het reguliere proces wordt slechts één samengevoegd GNM, geleverd door het hoofd-

RCC, officieel aangemerkt als GNM. Indien het hoofd-RCC deze functie niet kan vervullen, 
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wordt het door het reserve-RCC geleverde samengevoegde GNM officieel aangemerkt als 

GNM. 

f) Alle overeenkomstig Artikel 37.1 van Verordening 2019/943 relevante officiële taken (zowel 

pan-Europees als regionaal) gebruiken het officieel als GNM aangemerkte samengevoegde 

GNM als input.  

Artikel 18 

Pan-Europese rotatie voor CPNB 

1. TSCNET staat in voor de coördinatie van de planning van niet-beschikbaarheid in een pan-

Europees proces volgens een pan-Europees rotatiesysteem dat op ENTSB-E-niveau is 

afgesproken. De principes voor dit pan-Europese rotatiesysteem voor CPNB zijn: 

a) Minstens twee RCC's nemen deel aan het pan-Europese proces voor CPNB. 

b) Het organisatorische model voor deelname aan het pan-Europese CPNB-proces door de 

RCC's wordt gebaseerd op een rotatiesysteem met afgesproken data, met jaarlijkse en 

wekelijkse samenvoeging van individuele niet-beschikbaarheidsplanning geleverd door 

TSB's door één hoofd-RCC en één reserve-RCC. Het hoofd-RCC controleert de kwaliteit van 

de samenvoeging van individuele niet-beschikbaarheidsplanning geleverd door TSB's. 

c) Het organisatorische model voor deelname aan het proces van coördinatie van relevante assets 

door de RCC's wordt gebaseerd op een rotatiesysteem met afgesproken data dat bij het CPNB-

rulebook is gevoegd, met identificatie en publicatie van de eindlijst met relevante assets voor 

coördinatie door één hoofd-RCC en één reserve-RCC. 

d) Indien het hoofd-RCC deze functie niet kan vervullen, neemt het reserve-RCC deze rol op 

zich. 

Artikel 19 

Pan-Europese rotatie voor KTT 

1. Coreso verricht de week-ahead tot minstens day-ahead prognoses van de toereikendheid van het 

systeem en de voorbereiding van risicobeperkende maatregelen in een pan-Europees proces 

volgens een pan-Europees rotatiesysteem dat op ENTSB-E-niveau is afgesproken. De principes 

voor dit pan-Europese rotatiesysteem voor KTT zijn: 

a) Minstens twee RCC's nemen deel aan het pan-Europese proces voor KTT. 

b) Het organisatorische model voor deelname aan het pan-Europese KTT-proces door de RCC's 

wordt gebaseerd op een rotatiesysteem met afgesproken data, met een beoordeling van de 

regio-overschrijdende toereikendheid die wordt uitgevoerd door één hoofd-RCC en één 

reserve-RCC om op ENTSB-E-niveau situaties op te sporen waar een gebrek aan 

toereikendheid wordt verwacht. Bij een gebrek aan toereikendheid of indien gevraagd door 

een TSB brengt het hoofd-RCC het relevante regionale RCC op de hoogte om het regionale 

proces in werking te stellen. 

c) Indien het hoofd-RCC deze functie niet kan vervullen, neemt het reserve-RCC deze rol op 

zich. 
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Artikel 20 

Taal 

1. De referentietaal voor deze Oprichtingsbepalingen voor Centrale RCC is Engels. Wanneer TSB's 

dit document dienen te vertalen in hun eigen landstaal/talen, bezorgen de relevante TSB's in geval 

van inconsistenties tussen de Engelse versie en de versie in een andere taal, om verwarring te 

vermijden en in overeenstemming met de nationale wetgeving, de regulerende instanties een 

bijgewerkte vertaling van deze bepalingen. 
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Bijlagen 

 

Bijlage I: Statuten van Coreso – originele en bindende versie in het Frans en 

hoffelijkheidsvertaling in het Engels 

Bijlage II:  Statuten van TSCNET – originele en bindende versie in het Engels 

Bijlage III:  Reglement van orde van TSCNET voor de raad van toezicht - originele en bindende 

versie in het Engels 

Bijlage IV:  Reglement van orde van TSCNET voor de raad van bestuur - originele en bindende 

versie in het Engels 


