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Acht Europe
A
ese transmissienetbehee
erders zetten
n een samen
nwerking op
Doel: implem
mentatie van
n een platform voor auttomatische Frequency
F
Re
estoration Reserves
R

2017
hebben
uropese
t
transmissien
netbeheerders
(TNB’ss)
een
In
julli
acht
Eu
samenw
werkingsovereeenkomst geetekend voo
or het ontweerp, de imple
ementatie en
n exploitatiee van een
gezamen
nlijke platforrm voor de activatie van
n automatische Frequen
ncy Restorattion Reservees (aFRR).
Daarmeee zullen zij, onder andeere, hun aFR
RR‐balancinggmarkten ku
unnen integrreren. PICASSSO staat
voor: ‘Pllatform voorr de Internattionale Coörrdinatie van het Automaatic frequenccy restoratio
on proces
en Stabiele Systeem
m Operatie’. De acht deelnemend
d
de TNB’s zijn Elia (Belggië), die hett project
coördineeert, APG (O
Oostenrijk), TenneT (Ne
ederland), RTTE (Frankrijkk) en de Du
uitse TNB’s; 50Hertz
Amprion
n, TenneT en TransnetBW
W.
De Guid
deline Electricity Balanciing (GL EB),, die de Eurropese Commissie op 16
1 maart 20
017 heeft
goedgekkeurd en volggens de plan
nning vanaf einde
e
2017 in
n voege zal treden,
t
voorrziet de invoeering van
platform
men voor de uitwisseliing van balancingenerggie uit freq
quency resto
oration reseerves en
replacem
ment reservees. Om te ku
unnen inspellen op de tijjdlijnen die in
i de Guideline werden bepaald,
hebben de acht TNB
B’s vrijwillig het
h initiatief genomen om
m het werk m.b.t.
m
het on
ntwerp van het
h aFRR‐
m al te starten en zo de to
oekomstige discussies
d
op
p Europees niveau
n
te faciiliteren.
platform
Het finale aFRR‐ platform zal tegemoet kom
men aan de vvereisten vaan de GL EB en zal bovendien de
heid en ecconomische efficiëntie van de activering vaan balancin
ngenergie
bevoorraadingszekerh
verbeterren.
De deelnemende TN
NB’s leggen nu de focu
us op het ontwerp en de
d implementatie van dit
d aFRR‐
m. Stakeholdeers en regulaatoren zullen
n nauw betrrokken worden in dit pro
oces. In 2017
7 worden
platform
daarom al een stake
eholderworksshop en raad
dpleging geo
organiseerd. De TNB’s vo
oorzien de go
o‐live van
R‐ platform tegen 2020.
het aFRR
De aFRR
R‐ samenwerrkingsverban
nden die initieel in de deeelnemende landen werrden opgezet, maken
ook deel uit van PICASSO en hieeraan zal nogg verder gesleuteld word
den om zo het
h beoogde ontwerp
s
Een voorbeeld
v
iss de bestaande aFRR‐sam
menwerking tussen Oosttenrijk en
volledig op punt te stellen.
o
l is. PICASSO staat ook op
pen voor deeelname van andere
a
landeen.
Duitsland die reeds operationeel
ng van dit samenwerkingsakkoord voor een aFRR‐platfo
orm, geven de acht
Met de goedkeurin
n dat ze kop
ploper willen zijn in de in
ntegratie van
n de nationaale balancinggmarkten
betrokkeen TNB’s aan
ten voordele van alle
a betrokkeen marktparrtijen. De TNB’s tonen dat ze ookk op vrijwillige basis
d wettelijke
e en regulato
oire bindende
e vereisten voorbereiden
v
n.
vooruitggang kunnen boeken en de
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