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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 6, derde lid, van Verordening (EU) 
2017/1485 van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 
elektriciteitstransmissiesystemen (System Operation Verordening) en op grond van artikel 2, tweede 
lid, van het Besluit van 19 december 2018, houdende regels ter uitvoering van Europese 
verordeningen betreffende de interne energiemarkt. 
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Samenvatting  
 
Verordening (EU) 2017/1485 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 
elektriciteitstransmissiesystemen (System Operation Verordening, hierna: SO Verordening) heeft tot 
doel om de operationele veiligheid, de kwaliteit en stabiliteit van het nauw verbonden Europese 
transmissiesysteem te waarborgen en om de efficiënte werking van de Europese interne 
elektriciteitsmarkt en de integratie van duurzame energie te ondersteunen.  
 
Als onderdeel van de uitvoering van deze verordening stellen de Europese 
transmissiesysteembeheerders (hierna: TSB’s) verschillende methodologieën en voorwaarden op. 
Deze methodologieën en voorwaarden moet de nationale toezichthouder op nationaal niveau 
goedkeuren. In dat kader heeft TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) drie voorstellen aan de Autoriteit 
Consument en Markt ter goedkeuring voorgelegd. Die voorstellen maken onderdeel uit van de 
operationele overeenkomsten voor de synchrone zone continentaal Europa (CE), overeenkomstig 
artikel 118, eerste lid, van de SO Verordening. 
 
De voorstellen van TenneT betreffen gezamenlijk voorstellen van alle TSB’s van de synchrone zone 
CE voor respectievelijk: 

- de FCR-dimensioneringsregels overeenkomstig artikel 153 van de SO Verordening, 
- de methodologie voor het vaststellen van limieten voor de omvang van de uitwisseling van 

FRR tussen synchrone zones als omschreven in artikel 176, eerste lid, van de SO 
Verordening,  

- de methodologie voor het vaststellen van limieten voor de omvang van het delen van FRR 
tussen synchrone zones als omschreven in artikel 177, eerste lid, van de SO Verordening, 

- de methodologie voor het vaststellen van limieten voor de omvang van de uitwisseling van RR 
tussen synchrone zones als omschreven in artikel 178, eerste lid, van de SO Verordening, en  

- de methodologie voor het vaststellen van limieten voor de omvang van het delen van RR 
tussen synchrone zones als omschreven in artikel 179, eerste lid, van de SO Verordening. 

 
Het opstellen van de operationele overeenkomsten voor synchrone zones is van belang om de 
kwaliteit van de gemeenschappelijke systeemfrequentie te waarborgen. Hiervoor is het essentieel een 
gemeenschappelijke reeks minimumvereisten en beginselen vast te stellen voor 
belastingfrequentieregeling (“load frequency control”) en reserves in de gehele Unie, als uitgangspunt 
voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen de TSB's. Daartoe wordt in deze verordening 
aandacht besteed aan de reservedimensionering, en het uitwisselen, delen en distribueren van 
reserves. 
 
De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de  ACM) concludeert dat niet is gebleken dat de 
voorstellen in strijd zijn met de doelstellingen en eisen van de SO Verordening. De ACM keurt daarom 
de voorstellen goed. 
 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij de ACM. 
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1 Inleiding en procedure van totstandkoming van dit 
besluit 

 
1. De SO Verordening heeft tot doel om de operationele veiligheid, de kwaliteit en stabiliteit van het 

nauw verbonden Europese transmissiesysteem te waarborgen en om de efficiënte werking van de 
Europese interne elektriciteitsmarkt en de integratie van duurzame energie te ondersteunen. 
 

2. Overeenkomstig artikel 118, eerste lid, van de SO Verordening heeft TenneT samen met de 
andere TSB’s binnen de synchrone zone continentaal Europa drie voorstellen ontwikkeld als 
onderdeel van de operationele overeenkomsten voor de synchrone zone CE. Deze voorstellen zijn 
overeenkomstig artikel 11 van de SO Verordening van 30 maart 2018 tot en met 3 mei 2018 
geconsulteerd via de internetpagina van het European Network of Transmission System 
Operators for Electricity (hierna: ENTSO-E). 
 

3. De TSB’s in de synchrone zone moeten binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van de SO 
Verordening meerdere gemeenschappelijke voorstellen als onderdeel van de operationele 
overeenkomsten voor de synchrone zone CE voor goedkeuring bij hun regulerende instantie 
indienen. Op 14 september 2018 heeft de ACM van TenneT een aanvraag ontvangen tot 
goedkeuring van deze voorstellen. 
 

4. Om een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen heeft de ACM de voorstellen op 1 oktober 2018 
gepubliceerd op haar internetpagina en voor een periode van twee weken ter inzage gelegd. De 
terinzagelegging is gepubliceerd in de Staatscourant. De ACM heeft hiermee belanghebbenden in 
de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. 
 

5. De nationale regulerende instanties binnen de synchrone zone CE hebben op 31 maart 2019 
overeenstemming bereikt over dit voorstel zoals voorgeschreven in artikel 6 van de SO 
Verordening.  
 

6. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat het wettelijk kader. Het 
ontvangen voorstel is samengevat in Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat de beoordeling van de  
voorstellen en Hoofdstuk 5 het dictum. 
 

7. Dit besluit bevat twee bijlagen. Bijlage 1 bevat de relevante artikelen van de SO Verordening. In 
bijlage 2 zijn de voorstellen van TenneT opgenomen. 
 

 
 
 
 
 
  



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/18/033952 / Documentnr. ACM/UIT/510414 
 
 

 

4/17 
 

2 Wettelijk kader  
 
8. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor 

dit besluit. 
 

i. Bevoegdheidsgrondslag ACM  
ii.  

9. De taken waarmee de ACM is belast, zijn vastgelegd in de wet. In de Elektriciteitswet 1998 zijn 
deze taken vastgelegd in artikel 5, eerste lid, van de E-wet:  
“De Autoriteit Consument en Markt is belast met de aan haar opgedragen taken ter uitvoering van 
het bepaalde bij of krachtens deze wet, verordening 714/2009, verordening 713/2009 en 
verordening 1227/2011, alsmede met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens deze wet, verordening 714/2009, verordening 713/2009 en verordening 1227/2011.” 
 

10. De SO Verordening is vastgesteld krachtens Verordening 714/2009, waardoor de ACM op grond 
van artikel 5, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 ook belast is met taken die voortvloeien uit 
deze Verordening.  
 

11. In artikel 35, eerste lid, van Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad (hierna: 
Richtlijn 2009/72) is het volgende geregeld: 
“Iedere lidstaat wijst één enkele nationale regulerende instantie aan.” 

 
12. De definitie van ”regulerende instanties” is opgenomen in artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a, 

van Verordening 714/2009: 
“a) ‘regulerende instanties’: de regulerende instanties bedoeld in artikel 35, lid 1, van Richtlijn 
2009/72/EG”. 
Deze definitie is op grond van artikel 3 van de SO Verordening ook op de SO Verordening van 
toepassing. 
 

13. Artikel 5, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 stelt dat de ACM is aangewezen als de 
regulerende instantie, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Richtlijn: 
“De Autoriteit Consument en Markt is de regulerende instantie, bedoeld in artikel 35, eerste lid, 
van de richtlijn en artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van verordening 714/2009”.  
 

14. Artikel 39 van de Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat er regels kunnen worden gesteld bij een 
algemene maatregel van bestuur: 
“Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld voor de 
uitvoering van onderdelen van verordeningen en besluiten als bedoeld in artikel 288 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, vastgesteld krachtens de richtlijn en de 
verordeningen, bedoeld in artikel 5, eerste lid.” 
 

15. Deze regels zijn uitgewerkt in het Besluit van 19 december 2018, houdende regels ter uitvoering 
van Europese verordeningen betreffende de energiemarkt (hierna: besluit uitvoering van Europese 
verordeningen). Artikel 2, eerste lid, van het besluit uitvoering van Europese verordeningen 
bepaalt dat de netbeheerder de bij of krachtens Verordening 714/2009 ontwikkelde voorwaarden 
of methoden ter goedkeuring voorlegt aan de ACM. Artikel 2, tweede lid, van het besluit uitvoering 
Europese verordeningen bepaalt dat de ACM vervolgens over de goedkeuring beslist. 
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1. Voordat een netbeheerder, interconnector-beheerder of benoemde elektriciteitsmarktbeheerder 
de op grond van artikel 37, zesde lid, van richtlijn nr. 2009/72 of de bij of krachtens verordening 
714/2009 ontwikkelde voorwaarden of methoden hanteert, legt hij deze voorwaarden of methoden 
ter goedkeuring voor aan de Autoriteit Consument en Markt. 
2. De Autoriteit Consument en Markt beslist over de goedkeuring van de voorwaarden of 
methoden, bedoeld in het eerste lid, tenzij de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 
5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 beslist over de goedkeuring of op grond van artikel 36 
van de Elektriciteitswet 1998 beslist over de vaststelling daarvan.  

 
16. Artikel 4, eerste lid, van de SO Verordening bevat de doelstellingen van deze verordening. In 

artikel 6 van de SO Verordening wordt het proces van goedkeuring van voorwaarden en 
methodologieën door de nationale regulerende instanties beschreven. Daarnaast zijn artikel 118, 
eerste lid, artikel 153, artikel 176, eerste lid, artikel 177, eerste lid, artikel 178, eerste lid en artikel 
179, eerste lid van de SO Verordening relevant in verband met de voorstellen van TenneT. Zie 
bijlage 1 bij dit besluit voor een overzicht van de artikelen die in dit randnummer genoemd zijn. 
 
 

3 De voorstellen 
 
17. Er zijn drie voorstellen als onderdeel van de operationele overeenkomsten voor de synchrone 

zone CE ingediend. Het eerste voorstel betreft de FCR-dimensioneringsregels. Het tweede 
voorstel betreft de methodologie voor het vaststellen van limieten voor de omvang van de 
uitwisseling van FRR tussen synchrone zones en de methodologie voor het vaststellen van 
limieten voor de omvang van het delen van FRR tussen synchrone zones. Het derde voorstel 
betreft de methodologie voor het vaststellen van limieten voor de omvang van de uitwisseling van 
RR tussen synchrone zones en de methodologie voor het vaststellen van limieten voor de omvang 
van het delen van RR tussen synchrone zones. 
 

18. Het voorstel voor de FCR-dimensioneringsregels heeft betrekking op de bepaling van de 
reservecapaciteit voor FCR die nodig is voor de synchrone zone CE en de initiële FCR-
verplichting van elke TSB. 
 

19. De voorstellen voor de methodologie voor het vaststellen van limieten voor de omvang van de 
uitwisseling van FRR respectievelijk RR tussen synchrone zones en de methodologie voor het 
vaststellen van limieten voor de omvang van het delen van FRR respectievelijk RR tussen 
synchrone zones zijn ontwikkeld met inachtneming van de operationele effecten tussen synchrone 
zones, de stabiliteit van het FRP (frequency restoration process) respectievelijk het RRP (reserve 
replacement process) van de synchrone zone, het vermogen van TSB’s van de synchrone zone 
om te voldoen aan de frequentiekwaliteitsdoelparameters en de FRCE-doelparameters (frequency 
restoration control error), en de operationele veiligheid.   

 

4 Beoordeling 
 
20. Artikel 6, derde lid, onder d, van de SO Verordening schrijft voor dat de volgende methodologieën, 

voorwaarden en waarden vervat in de operationele overeenkomsten van synchrone zones 
overeenkomstig artikel 118 van de SO Verordening ter goedkeuring worden voorgelegd aan alle 
reguleringsinstanties van de synchrone zone CE: 
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a. de frequentiekwaliteitsdefiniërende parameters en de frequentiekwaliteitsdoelparameter 
overeenkomstig artikel 127; 

b. de FCR-dimensioneringsregels overeenkomstig artikel 153; 
c. de aanvullende kenmerken van de FCR overeenkomstig artikel 154, tweede lid; 
d. de minimale door FCR-leveranciers te waarborgen activeringsperiode overeenkomstig artikel 

156, tiende lid; 
e. de aannamen en methodologie voor een kosten-batenanalyse overeenkomstig artikel 156, 

elfde lid; 
f. grenswaarden voor de uitwisseling van FRR tussen synchrone zones als bepaald in artikel 

176, eerste lid, en grenswaarden voor het delen van FRR tussen synchrone zones 
overeenkomstig artikel 177, eerste lid;  

g. grenswaarden voor de uitwisseling van RR tussen synchrone zones als bepaald in artikel 178, 
eerste lid, en grenswaarden voor het delen van RR tussen synchrone zones als bepaald in 
artikel 179, eerste lid. 

 
21. Artikel 6, zesde lid, van de SO Verordening schrijft voor dat het voorstel een voorgesteld 

tijdschema voor de tenuitvoerlegging bevat. Artikel 4 van elk van de voorstellen bevat het 
tijdschema. Voor de ACM is het belangrijk dat de implementatie van het voorstel in lijn is met de 
tijdlijn voor de algemene uitvoering van de SO Verordening. Dat is het geval.  
 

22. Artikel 6, zesde lid, van de SO Verordening schrijft voor dat het voorstel een beschrijving bevat 
van het verwachte effect op de doelstellingen van de SO Verordening. De ACM constateert dat de 
preambules van de voorstellen een uitleg van deze effecten bevatten.  
 

23. Artikel 118, eerste lid, van de SO Verordening omschrijft de gemeenschappelijke voorstellen van 
elke synchrone zone. TenneT heeft drie voorstellen op basis van artikel 118, eerste lid, van de SO 
Verordening ingediend. 
 

24. Artikel 153, tweede lid, van de SO Verordening vereist dat de FCR-dimensioneringsregels voldoen 
aan specifieke criteria voor de omvang van de noodzakelijke reservecapaciteit voor FCR die nodig 
is voor de synchrone zone, samenhangend met de referentie-uitvalsituatie (3000 MW in beide 
richtingen) en het recht om een probabilistische dimensioneringsaanpak voor FCR te definiëren, 
rekening houdend met het belastings-, productie- en inertiepatroon. De percentages van de 
reservecapaciteit in de vorm van FCR die nodig zijn voor elke TSB als initiële FCR-verplichting zijn 
gebaseerd op de som van de nettoproductie en het nettoverbruik van zijn regelzone gedeeld door 
de som van de nettoproductie en het nettoverbruik van de synchrone zone gedurende één jaar. 
 

25. De ACM constateert dat het voorstel voor de FCR-dimensioneringsregels voldoet aan alle eisen 
uit artikel 153 van de SO Verordening. Het opnemen van een probabilistische 
dimensioneringsaanpak is niet verplicht en de TSB’s hebben de mogelijkheid om uitsluitend naar 
de referentie-uitvalssituatie te verwijzen. 

 
26. Echter, de ACM is bezorgd dat de groeiende opwekking van elektriciteit met niet-permanente 

hernieuwbare bronnen tezamen met de verwachte groei van vraag naar elektriciteit als gevolg van 
CO2-reductie beleid , de noodzaak naar FCR kan beïnvloeden in de nabije toekomst. Deze 
situatie kan nog versterkt worden door de stapsgewijze sluiting van traditionele opwekinstallaties 
die momenteel FCR bieden via inertie. 
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27. Daarom moedigt de ACM TenneT aan om verder te onderzoeken of het implementeren van een 
probabilistische dimensioneringsaanpak in de komende jaren beter de toename van niet-
permanente elektriciteitsproductie door hernieuwbare bronnen mee kan wegen met als resultaat 
een robuuste FCR dimensionering.  

 
28. Artikel 176, eerste lid, van de SO Verordening vereist dat de methodologie voor het vaststellen 

van de limieten voor de omvang van de uitwisseling van FRR tussen synchrone zones rekening 
houdt met de operationele effecten tussen de synchrone zones, de stabiliteit van het FRP van de 
synchrone zone, het vermogen van de TSB's van de synchrone zone om te voldoen aan de 
frequentiekwaliteitsdoelparameters als omschreven in artikel 127 en de FRCE-doelparameters als 
omschreven in artikel 128, en de operationele veiligheid.   

 
29. Artikel 177, eerste lid, van de SO Verordening vereist dat de methodologie voor het vaststellen 

van de limieten voor de omvang van het delen van FRR tussen synchrone zones rekening houdt 
met de operationele effecten tussen de synchrone zones, de stabiliteit van het FRP van de 
synchrone zone, de maximale reductie van FRR die in aanmerking kan worden genomen in de 
FRR-dimensionering overeenkomstig artikel 157 als gevolg van het delen van FRR, het vermogen 
van de synchrone zone om te voldoen aan de frequentiekwaliteitsdoelparameters als omschreven 
in artikel 127 en de FRCE-doelparameters als omschreven in artikel 128, en de operationele 
veiligheid.  

 
30. Artikel 178, eerste lid, van de SO Verordening vereist dat de methodologie voor het vaststellen 

van de limieten voor de omvang van de uitwisseling van RR tussen synchrone zones rekening 
houdt met de operationele effecten tussen de synchrone zones, de stabiliteit van het RRP van de 
synchrone zone, het vermogen van de TSB's van de synchrone zone om te voldoen aan de 
frequentiekwaliteitsdoelparameters als omschreven in artikel 127 en de FRCE-doelparameters als 
omschreven in artikel 128, en de operationele veiligheid.  

 
31. Artikel 179, eerste lid  van de SO Verordening vereist dat de methodologie voor het vaststellen 

van de limieten voor de omvang van het delen van RR tussen synchrone zones rekening houdt 
met de operationele effecten tussen de synchrone zones, de stabiliteit van het RRP van de 
synchrone zone, de maximale reductie van RR die in aanmerking kan worden genomen in de RR-
dimensioneringsregels overeenkomstig artikel 160 als gevolg van het delen van RR, het vermogen 
van de TSB's van de synchrone zone om te voldoen aan de frequentiekwaliteitsdoelparameters 
als omschreven in artikel 127 en het vermogen van de LFC-blokken om te voldoen aan de FRCE-
doelparameters als omschreven in artikel 128, en de operationele veiligheid.  

 
32. De ACM constateert dat de door TenneT ingediende voorstellen op basis van artikel 176, eerste 

lid, artikel 177, eerste lid, artikel 178, eerste lid en artikel 179, eerste lid  van de SO Verordening in 
voldoende mate voldoen aan de eisen die in de SO Verordening gesteld zijn. Rond het ontbreken 
van de vereiste methodologie in beide voorstellen moet het gestelde in randnummers 33 tot en 
met 35 in acht worden genomen. 
  

33. Vanuit juridisch oogpunt zijn TSB’s van de synchrone zone op basis van artikel 176, eerste lid, 
artikel 177, eerste lid, artikel 178, eerste lid en artikel 179, eerste lid van de SO Verordening 
verplicht tot het opstellen van methodologieën voor het vaststellen van de limieten voor de 
omvang van de uitwisseling en de omvang van het delen van respectievelijk FRR en RR. 
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34. De betrokken TSB’s hebben aangegeven dat zij op dit moment geen mogelijkheid en geen 
noodzaak zien om dergelijke methodologieën op te stellen. Zij stellen dat dit pas kan gebeuren: (1) 
nadat de balanceringsplatforms voor de activering van grensoverschrijdende aFRR, mFRR en RR 
zijn opgericht ter uitvoering van de artikelen 19, 20 en 21 van Verordening (EU) 2017/2195 
(hierna: EB Verordening) en (2) nadat een deugdelijke analyse heeft plaatsgevonden van de 
systeemveiligheid in diverse onbalanssituaties. De TSB’s van de synchrone zone geven aan dat 
zij niet in staat zijn om binnen afzienbare tijd zo’n analyse op te stellen, mede omdat de genoemde 
balanceringsplatforms nog niet gerealiseerd zijn. 

   
35. Daarnaast zijn de betrokken TSB’s van mening dat de in de huidige voorstellen opgenomen 

limieten kunnen volstaan in afwachting van de nog op te stellen methodologieën op basis waarvan 
deze limieten in de toekomst kunnen worden vastgesteld. 

 
36. Gelet op bovengenoemde omstandigheden hebben de betrokken nationale regulerende instanties 

van de synchrone zone besloten de voorliggende TSB-voorstellen goed te keuren. De nationale 
regulerende instanties hebben richting betrokken TSB’s aangegeven dat zij binnen vier maanden 
na goedkeuring van de betreffende raamwerken in het kader van de EB Verordening voorstellen 
van de TSB’s verwachten voor de methodologieën voor het delen respectievelijk uitwisselen van 
zowel FRR als RR.     
 

37. De ACM constateert dat de volgende van de in artikel 6, derde lid, onder d van de SO Verordening 
genoemde methodologieën, voorwaarden en waarden die ter goedkeuring moeten worden 
voorgelegd aan de ACM nog niet of op een ander moment zijn ingediend: 
a. de frequentiekwaliteitsdefiniërende parameters en de frequentiekwaliteitsdoelparameter 

overeenkomstig artikel 127 van de SO Verordening; dit voorstel hoeft echter alleen ingediend 
te worden als TSBs andere waarden willen voorstellen dan de standaardwaarden van de 
frequentiekwaliteitsdefiniërende parameters zoals opgenomen in tabel 1 van bijlage III van de 
SO Verordening en/of de standaardwaarde van de frequentiekwaliteitsdoelparameter zoals 
opgenomen in tabel 2 van bijlage III van de SO Verordening; TenneT heeft aangegeven de 
standaardwaarden uit tabel 1 respectievelijk tabel 2 van bijlage III van de SO Verordening te 
gebruiken; 

b. de aanvullende kenmerken van de FCR overeenkomstig artikel 154, tweede lid, van de SO 
Verordening; dit voorstel is op 21 maart 2019 door TenneT bij de ACM ingediend en hierover 
zal de ACM een apart besluit nemen;  

c. de aannamen en methodologie voor een kosten-batenanalyse overeenkomstig artikel 156, 
elfde lid, van de SO Verordening; hierover heeft de ACM op 1 april 2019 een besluit 
genomen; 

d. de minimale door FCR-leveranciers te waarborgen activeringsperiode overeenkomstig artikel 
156, tiende lid, van de SO Verordening; dit voorstel zal pas door TenneT ingediend worden 
binnen 12 maanden na goedkeuring door de regulerende instanties van het bovengenoemde 
voorstel op basis van artikel 156, elfde lid van de SO Verordening. 

 
38. Op grond van het voorgaande concludeert de ACM dat het voorstel niet in strijd is met de 

doelstellingen en eisen van de SO Verordening. De ACM keurt daarom het voorstel goed op 
grond van artikel 6, derde lid, juncto artikel 118, tweede lid, van de SO Verordening en op 
grond van artikel 2, tweede lid, van het Besluit uitvoering Europese verordeningen.  
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5 Dictum 
 
39 De Autoriteit Consument en Markt keurt het voorstel goed. 
 
40. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit 

Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt. 
 

41. Dit besluit treedt in werking op 4 april 2019. 
 

 
 
‘s-Gravenhage,  
Datum: 4 april 2019 
 
 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 
w.g. 
 
 
mr. P.C.M. Bijlenga 
Teammanager Directie Energie 
 
 
 
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de ACM, 
Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een 
belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wetbestuursrecht, de ACM 
verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.  
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Bijlage 1: relevante artikelen SO Verordening 
 
Artikel 4 
Doelstellingen en regelgevingsaspecten 
1. Met deze verordening worden de volgende doelstellingen nagestreefd: 

a) vaststellen van gemeenschappelijke eisen en beginselen ten aanzien van de operationele 
veiligheid; 

 
b) vaststellen van gemeenschappelijke beginselen inzake de planning van geïnterconnecteerde 

systemen; 
 

c) vaststellen van gemeenschappelijke belasting-frequentieregelprocessen en -structuren; 
 

d) voorzien in de voorwaarden voor het handhaven van de operationele veiligheid in de gehele 
Unie; 

 
e) voorzien in de voorwaarden voor het handhaven van een zeker frequentiekwaliteitsniveau in 

alle synchrone zones van de Unie; 
 

f) bevorderen van de coördinatie tussen systeembeheer en operationele planning; 
 

g) waarborgen en versterken van de transparantie en betrouwbaarheid van informatie over het 
beheer van transmissiesystemen; 

 
h) bijdragen tot de efficiënte exploitatie en ontwikkeling van het elektriciteitstransmissiesysteem 

en de elektriciteitssector in de Unie. 
2. (….) 
 
 
Artikel 6 
Goedkeuring van voorwaarden en methodologieën van de TSB's 
1. Elke reguleringsinstantie keurt de voorwaarden of methodologieën goed die door TSB's 

overeenkomstig de leden 2 en 3 worden ontwikkeld. De door de lidstaat aangewezen entiteit keurt 
de voorwaarden of methodologieën goed die door de TSB's overeenkomstig lid 4 worden 
ontwikkeld. De aangewezen entiteit is de reguleringsinstantie tenzij anderszins beslist door de 
lidstaat. 

2. De voorstellen voor de volgende voorwaarden of methodologieën, waarover een lidstaat advies 
kan uitbrengen aan de betrokken reguleringsinstantie, worden ter goedkeuring voorgelegd aan 
alle reguleringsinstanties van de Unie: 
a) belangrijke organisatorische vereisten, rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van 

gegevensuitwisseling in verband met de operationele veiligheid overeenkomstig artikel 40, 
lid 6; 

 
b) methodologie voor de ontwikkeling van de gemeenschappelijke netwerkmodellen 

overeenkomstig artikel 67, lid 1, en artikel 70; 
 
c) methodologie voor de coördinatie van de operationeleveiligheidsanalyse overeenkomstig 

artikel 75. 
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3. De voorstellen voor de volgende voorwaarden of methodologieën, waarover een lidstaat advies 
kan uitbrengen aan de betrokken reguleringsinstantie, worden ter goedkeuring voorgelegd aan 
alle reguleringsinstanties van de betrokken regio: 
a) (….); 
 
b) (….); 
 
c) (….); 
 
d) methodologieën, voorwaarden en waarden vervat in de operationele overeenkomsten van 

synchrone zones overeenkomstig artikel 118 met betrekking tot: 
iii. de frequentiekwaliteitsdefiniërende parameters en de 

frequentiekwaliteitsdoelparameter overeenkomstig artikel 127; 
iv. de FCR-dimensioneringsregels overeenkomstig artikel 153; 

 
v. de aanvullende kenmerken van de FCR overeenkomstig artikel 154, lid 2; 

 
vi. (….); 

 
vii. voor de synchrone zones CE en noordelijk Europa, de minimale door FCR-

leveranciers te waarborgen activeringsperiode overeenkomstig artikel 156, lid 10; 
 

viii. voor de synchrone zones CE en noordelijk Europa, de aannamen en methodologie 
voor een kosten-batenanalyse overeenkomstig artikel 156, lid 11; 
 

ix. (….); 
 

x. (….); 
 

xi. grenswaarden voor de uitwisseling van FRR tussen synchrone zones als bepaald in 
artikel 176, lid 1, en grenswaarden voor het delen van FRR tussen synchrone zones 
overeenkomstig artikel 177, lid 1; 
 

xii. grenswaarden voor de uitwisseling van RR tussen synchrone zones als bepaald in 
artikel 178, lid 1, en grenswaarden voor het delen van RR tussen synchrone zones 
als bepaald in artikel 179, lid 1; 

 
e) (….); 
 
f) (….); 
 
g) (….). 

4. (….) 
 

5. (….). 
6. Het voorstel voor de voorwaarden of methodologieën omvat een voorgesteld tijdschema voor de 

tenuitvoerlegging ervan en een beschrijving van het verwachte effect ervan op de doelstellingen 
van deze verordening. Voorstellen betreffende voorwaarden of methodologieën die ter 
goedkeuring aan verschillende of aan alle reguleringsinstanties moeten worden voorgelegd, 
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worden bij het Agentschap ingediend op hetzelfde tijdstip als dat van indiening bij de 
reguleringsinstanties. Op verzoek van de bevoegde reguleringsinstanties brengt het Agentschap 
binnen een termijn van drie maanden advies uit over de voorstellen voor voorwaarden of 
methodologieën. 

7. Wanneer de vaststelling van de voorwaarden of methodologieën een besluit van meer dan één 
reguleringsinstantie vergt, raadplegen de bevoegde reguleringsinstanties elkaar en werken zij in 
nauw overleg samen met het oog op het bereiken van overeenstemming. Wanneer het 
Agentschap advies uitbrengt, dienen de bevoegde reguleringsinstanties dat advies in aanmerking 
te nemen. De reguleringsinstanties nemen besluiten betreffende de ingediende voorwaarden of 
methodologieën overeenkomstig de leden 2 en 3 binnen een termijn van zes maanden na de 
ontvangst van de voorwaarden of methodologieën door de reguleringsinstantie of, indien van 
toepassing, door de laatste betrokken reguleringsinstantie. 

8. Wanneer de reguleringsinstanties niet binnen de in lid 7 bedoelde termijn tot overeenstemming 
zijn gekomen, of op hun gezamenlijk verzoek, stelt het Agentschap binnen een termijn van zes 
maanden een besluit vast betreffende de ingediende voorstellen voor voorwaarden of 
methodologieën, overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 713/2009. 

9. (….). 
10. Het staat iedere partij vrij om tegen een relevante systeembeheerder of TSB in verband met de uit 

deze verordening voortvloeiende verplichtingen of besluiten van die systeembeheerder of TSB 
een klacht in te dienen bij de reguleringsinstantie die, handelend als 
geschillenbeslechtingsautoriteit, binnen twee maanden na ontvangst van de klacht een besluit 
neemt. Wanneer de reguleringsinstantie aanvullende informatie opvraagt, kan die termijn met nog 
eens twee maanden worden verlengd. Met de instemming van de indiener van de klacht kan die 
verlengingsperiode nogmaals worden verlengd. Het besluit van de reguleringsinstantie is bindend 
tenzij en totdat het in beroep wordt herroepen. 

 
Artikel 118 
Operationele overeenkomsten voor synchrone zones 
1. Binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening ontwikkelen alle TSB's van 

elke synchrone zone gezamenlijk gemeenschappelijke voorstellen voor: 
a) de FCR-dimensioneringsregels overeenkomstig artikel 153; 
b) (….); 

 
c) (….); 

 
d) (….); 

 
e) (….); 

 
f) (….); 

 
g) (….); 

 
h) (….); 

 
i) (….); 

 
j) (….); 
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k) (….); 
 

l) (….); 
 

m) (….); 
 

n) (….); 
 

o) (….); 
 

p) (….); 
 

q) (….); 
 

r) voor de synchrone zones CE en noordelijk Europa, de minimumactiveringstermijn die moet 
worden gewaarborgd door FCR-leveranciers overeenkomstig artikel 156, lid 10; 

 
s) voor de synchrone zones CE en noordelijk Europa, de aannamen en methodologie voor een 

kosten-batenanalyse overeenkomstig artikel 156, lid 11; 
 

t) (….); 
 

u) (….); 
 

v) (….); 
 

w) (….); 
 

x) (….); 
 

y) (….); 
 

z) de methodologie voor het vaststellen van limieten voor de omvang van de uitwisseling van 
FRR tussen synchrone zones als omschreven in artikel 176, lid 1, en de methodologie voor 
het vaststellen van limieten voor de omvang van het delen van FRR tussen synchrone zones 
als omschreven in artikel 177, lid 1, en 

 
aa) de methodologie voor het vaststellen van limieten voor de omvang van de uitwisseling van RR 

tussen synchrone zones als omschreven in artikel 178, lid 1, en de methodologie voor het 
vaststellen van limieten voor de omvang van het delen van RR tussen synchrone zones als 
omschreven in artikel 179, lid 1. 
 

2. Alle TSB's van elke synchrone zone dienen de in artikel 6, lid 3, onder d), vermelde 
methodologieën en voorwaarden in voor goedkeuring door alle reguleringsinstanties van de 
betrokken synchrone zone. Binnen één maand na de goedkeuring van deze methodologieën en 
voorwaarden sluiten alle TSB's van elke synchrone zone een operationele overeenkomst 
betreffende de synchrone zone, die binnen drie maanden na de goedkeuring van de 
methodologieën en voorwaarden in werking treedt. 
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Artikel 153 
FCR-dimensionering 
1. (….). 
2. Alle TSB's van elke synchrone zone specificeren in de operationele overeenkomst van de 

synchrone zone dimensioneringsregels in overeenstemming met de volgende criteria: 
a) de reservecapaciteit voor FCR die nodig is voor de synchrone zone bestrijkt ten minste de 

referentie-uitvalsituatie en, voor de synchrone zones CE en noordelijk Europa, de resultaten 
van de onder c) uitgevoerde probabilistische dimensioneringsaanpak voor FCR; 

 
b) de omvang van de referentie-uitvalsituatie wordt bepaald in overeenstemming met de 

volgende voorwaarden: 
i) voor de synchrone zone CE is de referentie-uitvalsituatie 3 000 MW in positieve richting 

en 3 000 MW in negatieve richting; 
 

ii) (….); 
 

c) voor de synchrone zones CE en noordelijk Europa hebben alle TSB's van de synchrone zone 
het recht om een probabilistische dimensioneringsaanpak voor FCR te definiëren, rekening 
houdend met het belastings-, productie- en inertiepatroon, met inbegrip van synthetische 
inertie en de beschikbare middelen om minimuminertie in realtime in te zetten overeenkomstig 
de methodologie van artikel 39, met als doel om de kans op onvoldoende FCR te verminderen 
tot onder of gelijk aan eenmaal per twintig jaar, en 

 
d) de percentages van de reservecapaciteit in de vorm van FCR die nodig zijn voor elke TSB als 

initiële FCR-verplichting zijn gebaseerd op de som van de nettoproductie en het nettoverbruik 
van zijn regelzone gedeeld door de som van de nettoproductie en het nettoverbruik van de 
synchrone zone gedurende één jaar. 

 
 
Artikel 176 
Uitwisselen van FRR tussen synchrone zones 
1. Alle TSB's van elke synchrone zone specificeren in de operationele overeenkomst van die 

synchrone zone een methodologie voor het bepalen van de limieten voor de uitwisseling van FRR 
met andere synchrone zones. In deze methodologie wordt rekening gehouden met: 
a) de operationele effecten tussen de synchrone zones; 
 
b) de stabiliteit van het FRP van de synchrone zone; 
 
c) het vermogen van de TSB's van de synchrone zone om te voldoen aan de 

frequentiekwaliteitsdoelparameters als omschreven in artikel 127 en de FRCE-doelparameters 
als omschreven in artikel 128, en 

 
d) de operationele veiligheid. 

2. (….). 
3. (….). 
4. (….). 
5. (….). 
 
 



Autoriteit Consument & Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/18/033952 / Documentnr. ACM/UIT/510414 
 
 

 

15/17 
 

Artikel 177 
Delen van FRR tussen synchrone zones 
1. Alle TSB's van elke synchrone zone specificeren in de operationele overeenkomst van die 

synchrone zone een methodologie voor het bepalen van de limieten voor de uitwisseling van FRR 
met andere synchrone zones. In deze methodologie wordt rekening gehouden met: 
a) de operationele effecten tussen de synchrone zones; 

 
b) de stabiliteit van het FRP van de synchrone zone; 

 
c) de maximale reductie van FRR die in aanmerking kan worden genomen in de FRR-

dimensionering overeenkomstig artikel 157 als gevolg van het delen van FRR; 
 

d) het vermogen van de synchrone zone om te voldoen aan de 
frequentiekwaliteitsdoelparameters als omschreven in artikel 127 en de FRCE-
doelparameters als omschreven in artikel 128, en 

 
e) de operationele veiligheid. 

2. (….). 
3. (….). 
4. (….). 
 
 
Artikel 178 
Uitwisselen van RR tussen synchrone zones 
1. Alle TSB's van elke synchrone zone specificeren in de operationele overeenkomst van die 

synchrone zone een methodologie voor het bepalen van de limieten voor de uitwisseling van RR 
met andere synchrone zones. In deze methodologie wordt rekening gehouden met: 
a) de operationele effecten tussen de synchrone zones; 
 
b) de stabiliteit van het RRP van de synchrone zone; 
 
c) het vermogen van de synchrone zone om te voldoen aan de 

frequentiekwaliteitsdoelparameters als omschreven in artikel 127 en de FRCE-
doelparameters als omschreven in artikel 128, en 

 
d) de operationele veiligheid. 

2. (….). 
3. (….). 
4. (….). 
5. (….). 
 
 
Artikel 179 
Delen van RR tussen synchrone zones 
1. Alle TSB's van elke synchrone zone specificeren in de operationele overeenkomst van die 

synchrone zone een methodologie voor het bepalen van de limieten voor de uitwisseling van RR 
met andere synchrone zones. In deze methodologie wordt rekening gehouden met: 
a) de operationele effecten tussen de synchrone zones; 
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b) de stabiliteit van het RRP van de synchrone zone; 
 

c) de maximale reductie van RR die in aanmerking kan worden genomen in de RR-
dimensioneringsregels overeenkomstig artikel 160 als gevolg van het delen van RR; 

 
d) het vermogen van de TSB's van de synchrone zone om te voldoen aan de 

frequentiekwaliteitsdoelparameters als omschreven in artikel 127 en het vermogen van de 
LFC-blokken om te voldoen aan de FRCE-doelparameters als omschreven in artikel 128, en 

 
e) de operationele veiligheid. 

2. (….). 
3. (….). 
4. (….). 
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Bijlage 2: het voorstel 
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All Transmission System Operators of synchronous area Continental Europe are taking into account the 
following; 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Whereas 

(1) This document is a common proposal developed by all Transmission System Operators of 
synchronous area CE (hereafter referred to as “TSOs”) regarding the development of a proposal for 
the dimensioning rules for FCR (hereafter referred to as “FCR dimensioning rules proposal”) in 
accordance with Article 153 of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 
establishing a guideline on electricity transmission system operation (hereafter referred to as “SO 
GL”). 

(2) The FCR dimensioning rules proposal takes into account the general principles and goals set in the 
SO GL as well as Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and the Council of 
13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity 
(hereafter referred to as “Regulation (EC) No 714/2009”). The goal of the SO GL is the 
safeguarding of operational security, frequency quality and the efficient use of the interconnected 
system and resources. It sets for this purpose rules to determine the reserve capacity for FCR 
required for the synchronous area CE, which shall cover at least the reference incident, and also set 
rules to determine the shares of the reserve capacity on FCR required for each TSO of CE as initial 
FCR obligation. 

(3) The scope of the FCR dimensioning rules proposal is to establish rules to dimension the reserve for 
FCR required, while respecting the requirements set in Article 153(2) of the SO GL. 

(4) According to Article 6 of the SO GL, the expected impact of the FCR dimensioning rules proposal 
on the objectives of the SO GL has to be described. It is presented below. The proposed FCR 
dimensioning rules proposal generally contributes to the achievement of the objectives of the 
Article 4(1) of the SO GL. 

(5) In particular, the FCR dimensioning rules proposal responds to the objectives of SO GL to 
determine common operational security requirements, and to ensure the conditions for maintaining 
operational security and frequency quality level throughout the Union, by establishing rules for the 
adequate dimensioning capacity for FCR, which is essential to stabilize the system frequency at a 
stationary value after any imbalance between generation and consumption. 

(6) In conclusion, the FCR dimensioning rules proposal contributes to the general objectives of the SO 
GL to the benefit of all market participants and electricity end consumers. 

SUBMIT THE FOLLOWING FCR DIMENSIONING RULES PROPOSAL TO ALL REGULATORY 
AUTHORITIES: 

44 Article 1 
45 Subject matter and scope 

46 The FCR dimensioning rules as determined in this proposal shall be considered as the common proposal of 
47 all TSOs of CE in accordance with Article 153(2) of SO GL. 
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48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

Article 2 
Definitions and interpretation 

1. For the purposes of the FCR dimensioning rules proposal, terms used in this document shall have the 
meaning of the definitions included in Article 3 of the SO GL, Article 2 of Regulation (EC) 714/2009, 
Article 2 of Directive 2009/72/EC and Article 2 of Commission Regulation (EU) 543/2013. 

2. In this FCR dimensioning rules proposal, unless the context requires otherwise: 
a) the singular indicates the plural and vice versa; 
b) the table of contents and headings are inserted for convenience only and do not affect the 

interpretation of this FCR dimensioning rules proposal; and 
c) any reference to legislation, regulations, directive, order, instrument, code or any other enactment 

shall include any modification, extension or re-enactment of it then in force. 

60 
61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 

69 

70 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Article 3 
Dimensioning rules for the TSOs of th synchronous area CE 

The FCR dimensioning for the synchronous area CE in positive and negative direction is equal to the 
reference incident of 3000 MW, according to SO GL article 153(2b.i). 

The shares of the reserve capacity on FCR required for each TSO Pj as initial FCR obligation for a 
considered calendar year t shall be based on the following expression, according to Article 153(2d) for all 
TSOs in SA CE: 

With: 

Pi,t ~ FCR dimensioning 
f Gi,t-2 + Lj,t-2 

\^u,t-2 + Lu,t-2 

• PÉ t being the inital FCR obligation for TSO / for the calendar year t; 

• FCR dimensioning being the FCR dimensioning value calculated for synchronous area CE; 

• Gj (_2 being the electricity generated in the control area / (including the electricity production for 
exchange of reserves and scheduled electricity production from jointly operated units or groups) 
during the second last calendar year with respect to the considered year t; 

• Lj [_2 being the electricity consumption in the control area i during the second last calendar year 
with respect to the considered year t; 

• Gu t_2 being the total (sum of) electricity production in all control areas of the synchronous area 
CE during the second last calendar year with respect to the considered year t; 

• Cu,t-2 being the total consumption in all control areas of the synchronous area CE during the 
second last calendar year with respect to the considered year t. 

Every year but not later than March 3l'h, each TSO of the synchronous area CE shall provide to each other 
the data regarding the generation and consumption in its control area in the previous calendar year. 

83 
84 

85 
86 

87 
88 

Article 4 
Publication and implementation of the FCR dimensioning rules proposal 

The TSOs shall publish the FCR dimensioning rules proposal without undue delay after all NRAs have 
approved the proposal or a decision has been taken by the Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators in accordance with Article 6(1) and (8) of the SO GL. 
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89 2. The TSOs shall implement the FCR dimensioning rules proposal provided one month after the 
90 regulatory authorities have approved the proposal in accordance with Article 6(3) SO GL or a decision 
91 has been taken by the Agency in accordance with Article 6(8) SO GL. 

92 Article 5 
93 Language 

94 The reference language for this FCR dimensioning rules proposal shall be English. For the avoidance of 
95 doubt, where TSOs need to translate this FCR dimensioning rules proposal into their national language(s), 
96 in the event of inconsistencies between the English version published by TSOs in accordance with Article 8 
97 of the SO GL Regulation and any version in another language, the relevant TSOs shall, in accordance with 
98 national legislation, provide the relevant national regulatory authorities with an updated translation of the 
99 FCR dimensioning rules proposal. 

100 
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All Transmission System Operators of synchronous area Continental Europe are taking into account the 
following; 

8 

9 (1) 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 (2) 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 (3) 
27 
28 
29 
30 
31 
32 (4) 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 (5) 
51 

Whereas 

This document is a common proposal developed by all Transmission System Operators of 
synchronous area CE (hereafter referred to as “TSOs”) regarding the development of the limits on 
the amount of exchange and sharing of FRR between synchronous areas involving Continental 
Europe (hereafter referred to as “FRR exchange and sharing limits between synchronous areas”) in 
accordance with Articles 176(1) and 177(1) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 
establishing a guideline on electricity transmission system operation (hereafter referred to as “SO 
GL”). This proposal is hereafter referred to as “FRR limits on exchange and sharing between SA 
proposal”. 

The FRR exchange and sharing limits between synchronous areas proposal takes into account the 
general principles and goals set in the SO GL, as well as Regulation (EC) No 714/2009 of the 
European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for 
cross-border exchanges in electricity (hereafter referred to as “Regulation (EC) No 714/2009”). The 
goal of the SO GL is the safeguarding of operational security, frequency quality and the efficient 
use of the interconnected system and resources. For this purpose, it sets requirements for limits on 
the amount of exchange as well as sharing of aFRR and mFRR between synchronous areas. 

The FRR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal takes into account 
the load-frequency control structure of each synchronous area in accordance with Article 139 of SO 
GL. The operation of load-frequency control processes is based on operational areas, where every 
area has their individual responsibilities with respect to the LFC structure. The superior structure is 
the synchronous area in which frequency is the same for the whole area. 

Article 176(1) and 177(1) of SO GL require all TSOs of each synchronous area to define a method 
to determine limits for the exchange and sharing of FRR with other synchronous areas in the 
synchronous area operational agreement. In particular: 
• In accordance with Article 176(1), the method to determine limits for the exchange of FRR 

shall take into account the operational impact between the synchronous areas; the stability of 
the FRP of the synchronous area; the ability of the synchronous area to comply with the 
frequency quality target parameters defined in accordance with Article 127 and the FRCE 
target parameters defined in accordance with Article 128 of SO GL; and the operational 
security. 

• In accordance with Article 177(1), the method for determining the limits for sharing of FRR 
shall take into account: the operational impact between the synchronous areas; the stability of 
the FRP of the synchronous area; the maximum reduction of FRR that can be taken into 
account in the FRR dimensioning rules in accordance with Article 157 as a result of the FRR 
sharing; the ability of the TSOs of the synchronous area to comply with the frequency quality 
target parameters defined in accordance with Article 127 and the ability of the LFC blocks to 
comply with the FRCE target parameters defined in accordance with Article 128; and the 
operational security. 

The scope of the FRR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal is to 
establish the limits on the amount of exchange and sharing of FRR between synchronous areas in 
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order to respect operational security. This proposal does not apply to exchange or sharing of FRR 
within a synchronous area. 

(6) According to Article 6(2)(d)(ix) of the SO GL, it requires all TSOs to develop methodologies, 
conditions and values included in the synchronous area operational agreements in Article 118 
concerning the definition of limits on the amount of exchange of FRR between synchronous areas 
in accordance with Article 176(1) SO GL and limits on the amount of sharing FRR between 
synchronous areas in accordance with Article 177(1) SO GL. The hereafter presented exchange 
and sharing between synchronous areas proposal shall define the requested methodologies, 
conditions and values. 

(7) The FRR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal is to respond to the 
objective of SO GL pursuant to Article 4(1) to ensure the conditions for maintaining a frequency 
quality level of all synchronous areas throughout the Union, by permitting exchange and sharing 
between synchronous areas under certain limits in order to avoid detrimental effect on each 
synchronous area. 

(8) In conclusion, the FRR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal 
contributes to the general objectives of the SO GL to the benefit of all market participants and 
electricity end consumers. 

SUBMIT THE FOLLOWING FRR LIMITS ON EXCHANGE AND SHARING BETWEEN 
SYNCHRONOUS AREAS PROPOSAL TO ALL REGULATORY AUTHORITIES: 

75 Article 1 
76 Subject matter and scope 

77 The FRR limits on exchange and sharing between synchronous areas as determined in this proposal shall be 
78 considered as the common proposal of all TSOs of CE in accordance with Article 176 and 177 of the SO 
79 GL. This proposal does not apply to exchange and sharing of FRR within the synchronous area CE. 

80 
81 
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83 
84 
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86 
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90 
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Article 2 
Definitions and interpretation 

1. For the purposes of the FRR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal, 
terms used in this document shall have the meaning of the definitions included in Article 3 of the SO 
GL, Article 2 of Regulation (EC) 714/2009, Article 2 of Directive 2009/72/EC and Article 2 of 
Commission Regulation (EU) 543/2013. 

2. In this FRR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal, unless the context 
requires otherwise: 
a) the singular indicates the plural and vice versa; 
b) the table of contents and headings are inserted for convenience only and do not affect the 

interpretation of this FRR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal; and 
c) any reference to legislation, regulations, directive, order, instrument, code or any other enactment 

shall include any modification, extension or re-enactment of it then in force. 

ENTSO-E AISBL • Avenue de Cortenbergh 100 • 1000 Brussels • Belgium • Tel + 32 2 741 09 50 • Fax + 32 2 741 09 51 • info@entsoe.eu • www. entsoe.eu 



entsoa» All CE TSOs’ proposal for the limits on the amount of exchange and sharing of 
FRR between synchronous areas in accordance with Article 176(1) and Article 
177(1) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of2 August 2017 
establishing a guideline on elect 

94 
95 

96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

Article 3 
Limits on the amount of exchange and sharing of FRR between synchronous 

1. A reserve receiving TSO of a LFC block involved in the exchange of aFRR and mFRR between 
synchronous areas, where synchronous area of Continental Europe is the reserve receiving synchronous 
area, shall ensure that at least 50 % of its total combined FRR capacity resulting from the aFRR and 
mFRR dimensioning rules according to the Article 157 of the SO GL and before any reduction due to 
the sharing of aFRR and mFRR according to Article 157(2) of the SO GL remains located within its 
LFC block. 

2. Each TSO of a LFC block shall have the right to perform sharing of aFRR and mFRR with a LFC block 
in an adjacent synchronous area. In particular: 
a) where the synchronous area CL is the reserve receiving synchronous area, the sharing of aFRR and 

mFRR is possible within the limits set by the aFRR and mFRR dimensioning rules in Article 
157(1), Article 157(2)0, k) and Article 158 of the SO GL. 
i. In case of sharing and pursuant to Article 157(2)0, k) of the SO GL, the reduction of the 

positive (resp. negative) reserve capacity on FRR of a LFC block shall be limited to the 
difference, if positive, between the size of the positive (resp. negative) dimensioning incident 
and the reserve capacity on FRR required to cover the positive (resp. negative) LFC block 
imbalances during 99 % of the time, based on the historical records referred to Article 
157(2)(a). Additionaly, the reduction of the positive reserve capacity shall not exceed 30 % of 
the size of the positive dimensioning incident; 

b) where synchronous area CL is the reserve connecting synchronous area, no limits shall apply. 

116 Article 4 
117 Publication and implementation of the FRR limits on exchange and sharing between 
118 synchronous areas proposal 

119 1. The TSOs shall publish the FRR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal 
120 without undue delay after all NRAs have approved the proposal or a decision has been taken by the 
121 Agency for the Cooperation of Energy Regulators in accordance with Article 6(8) of the SO GL. 
122 
123 2. The TSOs shall implement the FRR limits on exchange and sharing between synchronous areas 
124 proposal provided one month after the regulatory authorities have approved the proposal in accordance 
125 with Article 6(3) SO GL or a decision has been taken by the Agency in accordance with Article 6(8) 
126 SO GL. 

127 Article 5 
128 Language 

129 The reference language for this FRR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal 
130 shall be English. For the avoidance of doubt, where TSOs need to translate this FRR limits on exchange and 
131 sharing between synchronous areas proposal into their national language(s), in the event of inconsistencies 
132 between the English version published by TSOs in accordance with Article 8 of the SO GL Regulation and 
133 any version in another language, the relevant TSOs shall, in accordance with national legislation, provide 
134 the relevant national regulatory authorities with an updated translation of the FRR limits on exchange and 
135 sharing between synchronous areas proposal. 
136 
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Whereas 

This document is a common proposal developed by all Transmission System Operators of 
synchronous area CE (hereafter referred to as “TSOs”) regarding the development of the limits on 
the amount of exchange and sharing of RR between synchronous areas involving Continental 
Europe (hereafter referred to as “RR exchange and sharing limits between synchronous areas”) in 
accordance with Article 178(1) and 179(1) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 
August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (hereafter 
referred to as “SO GL”). This proposal is hereafter referred to as “RR limits on exchange and 
sharing limits between synchronous areas proposal”. 

The RR exchange and sharing limits between synchronous areas proposal takes into account the 
general principles and goals set in the SO GL/Regulation as well as Regulation (EC) No 714/2009 
of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the 
network for cross-border exchanges in electricity (hereafter referred to as “Regulation (EC) No 
714/2009”). The goal of the SO GL is the safeguarding of operational security, frequency quality 
and the efficient use of the interconnected system and resources. For this purpose it sets 
requirements for limits on the amount of exchange as well as sharing of RR between synchronous 
areas. 

The RR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal takes into account the 
load-frequency control structure of each synchronous area in accordance with Article 139 of SO 
GL. The operation of load-frequency control processes is based on operational areas, where every 
area has their individual responsibilities with respect to the LFC structure. The superior structure is 
the synchronous area in which frequency is the same for the whole area. 

Article 178(1) and 179(1) of SO GL require all TSOs of each synchronous area to define in the 
synchronous area operational agreement a method to determine limits for the exchange and sharing 
of RR with other synchronous areas. In particular: 
• In accordance with Article 178(1), the method to determine limits for the exchange of RR shall 

take into account the operational impact between the synchronous areas; the stability of the 
RRP of the synchronous area; the ability of the synchronous area to comply with the frequency 
quality target parameters defined in accordance with Article 127 and the FRCE target 
parameters defined in accordance with Article 128 of SO GL; and the operational security. 

• In accordance with Article 179(1), the method for determining the limits for sharing of RR 
shall take into account: the operational impact between the synchronous areas; the stability of 
the RRP of the synchronous area; the maximum reduction of RR that can be taken into account 
in the RR dimensioning rules in accordance with Article 160 as a result of the RR sharing; the 
ability of the TSOs of the synchronous area to comply with the frequency quality target 
parameters defined in accordance with Article 127 and the ability of the LFC blocks to comply 
with the FRCE target parameters defined in accordance with Article 128; and the operational 
security. 
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(5) The scope of the RR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal is to 
establish the limits on the amount of exchange and sharing of RR between synchronous areas in 
order to respect operational security. 

(6) According to Article 6(2)(d)(x) of the SO GL, it requires all TSOs to develop methodologies, 
conditions and values included in the synchronous area operational agreement in Article 118 
concerning the definition of limits on the amount of exchange of RR between synchronous areas in 
accordance with Article 178(1) SO GL and limits on the amount of sharing FRR between 
synchronous areas in accordance with Article 179(1) SO GL. The hereafter presented exchange and 
sharing between synchronous areas proposal shall define the requested methodologies, conditions 
and values. 

(7) The RR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal responds to the 
objective of SO GL to ensure the conditions for maintaining a frequency quality level of all 
synchronous areas throughout the Union, by permitting exchange and sharing between synchronous 
areas under certain limits in order to avoid detrimental effects on each synchronous area. 

(8) In conclusion, the RR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal 
contributes to the general objectives of the SO GL and to the benefit of all market participants and 
electricity end consumers. 

SUBMIT THE FOLLOWING RR LIMITS ON EXCHANGE AND SHARING BETWEEN 
SYNCHRONOUS AREAS PROPOSAL TO ALL REGULATORY AUTHORITIES: 

Article 1 
Subject matter and scope 

The RR limits on exchange and sharing between synchronous areas as determined in this proposal shall be 
considered as the common proposal of all TSOs of CE, in accordance with Article 178 and 179 of the SO 
GL. This proposal does not apply to exchange or sharing of RR within the synchronous area CE. 

Article 2 
Definitions and interpretation 

1. For the purposes of the RR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal, terms 
used in this document shall have the meaning of the definitions included in Article 3 of the SO_GL, 
Article 2 of Regulation (EC) 714/2009, Article 2 of Directive 2009/72/EC and Article 2 of Commission 
Regulation (EU) 543/2013. 

2. In this RR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal, unless the context 
requires otherwise: 
a) the singular indicates the plural and vice versa; 
b) the table of contents and headings are inserted for convenience only and do not affect the 

interpretation of this RR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal; and 
c) any reference to legislation, regulations, directive, order, instrument, code or any other enactment 

shall include any modification, extension or re-enactment of it then in force. 
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Article 3 
Limits on the amount of exchange and sharing of RR between synchronous areas 

1. A reserve receiving TSO of a LFC block involved in the exchange of RR between synchronous areas, 
where synchronous area CE is the reserve receiving synchronous area, shall ensure that at least 50 % of 
its total RR capacity resulting from the RR dimensioning rules according to the Article 160 of the SO 
GL and before any reduction due to the sharing of RR according to Article 160(5) of the SO GL, 
remains located within its LFC block. 

2. Each TSO of a LFC block shall have the right to perform sharing of RR with a LFC block in an 
adjacent synchronous area. In particular: 
a) in case the synchronous area CE is the reserve receiving synchronous area, the sharing of RR is 

performed within the limits set by the RR dimensioning rules in Article 160(4,5) and in Article 161 
of the SO GL. 

b) in case the synchronous area of CE is the reserve connecting synchronous area, no limits shall 
apply. 

107 Article 4 
108 Publication and implementation of the RR limits on exchange and sharing between 
109 synchronous areas proposal 

110 1. The TSOs shall publish the RR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal 
111 without undue delay after all NRAs have approved the proposal or a decision has been taken by the 
112 Agency for the Cooperation of Energy Regulators in accordance with Article 6(8) of the SO GL. 
113 
114 2. The TSOs shall implement the RR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal 
115 provided one month after the regulatory authorities have approved the proposal in accordance with 
116 Article 6(3) SO GL or a decision has been taken by the Agency in accordance with Article 6(8) SO GL. 

117 Articles 
118 Language 

119 The reference language for this RR limits on exchange and sharing between synchronous areas proposal 
120 shall be English. For the avoidance of doubt, where TSOs need to translate this RR limits on exchange and 
121 sharing between synchronous areas proposal into their national language(s), in the event of inconsistencies 
122 between the English version published by TSOs in accordance with Article 8 of the SO GL Regulation and 
123 any version in another language, the relevant TSOs shall, in accordance with national legislation, provide 
124 the relevant national regulatory authorities with an updated translation of the RR limits on exchange and 
125 sharing between synchronous areas proposal. 
126 
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