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Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

1. Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη ρύθμιση θεμάτων 
ρευματοκλοπών 

03/08/2016 
Η ΡΑΕ δημοσιοποίησε τον πίνακα των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο 
των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής. 
Στη Δημόσια Διαβούλευση συμμετείχε η ΔΕΗ ΑΕ (DEH) και η ELPEDISON ΑΕ( ELPEDISON). 
Οι απόψεις της ΔΕΗ είναι ότι : 

1. Ο Διαχειριστής είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη συνολική διαχείριση των ρευματοκλοπών 
και υπεύθυνος να καθορίσει το γεγονός, το χρονικό σημείο έναρξης και την ποσότητα της 
κλαπείσας ενέργειας. Θεωρεί σκόπιμο τον υπολογισμό του προς καταλογισμό ποσού από το 
Διαχειριστή, με βάση μοναδιαία τιμή οριζόμενη από τη ΡΑΕ 

2. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης ρευματοκλοπής εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνεται άμεση 
απενεργοποίηση της σύνδεσης. 

3. Επανεκτίμηση της ποσότητας ενέργειας που αφορά η ρευματοκλοπή θεωρεί ότι θα πρέπει να 
γίνεται σε περίπτωση που από τα στοιχεία που προσκομίζει ο πελάτης προκύπτει διαφορά 
πάνω από κάποιο ποσοστό της τάξεως του 10% (και όχι απόλυτο νούμερο) της αρχικά 
εκτιμηθείσας ενέργειας 

4. Η διοικητικά οριζόμενη τιμή να διαρθρώνεται από όλες τις χρεώσεις (ρυθμιζόμενες και 
προμήθειας, με το σκέλος της προμήθειας να είναι σημαντικά υψηλότερο από τα αντίστοιχα 
τιμολόγια των Προμηθευτών. 

5. Να αναστέλλεται η δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή μέχρι την καταβολή του 
καταλογισθέντος ποσού και να μην επιτρέπεται η αλλαγή χρήστη αν δεν αποδεικνύεται πως 
δεν έχει καμία σχέση ο νέος χρήστης με τον παλιό. 

6. Αν η ρευματοκλοπή γίνεται από πελάτη εναλλακτικού Προμηθευτή να υποχρεούται ο 
Προμηθευτής να καταβάλλει την αξία της ενέργειας προς τη ΔΕΗ, ενώ εφόσον αυτός είναι 
πελάτης της ΔΕΗ θεωρεί ότι δεν υφίσταται αναγκαιότητα καταλογισμού χρέωσης ενέργειας, 
μέχρι την ημερομηνία έναρξης ενιαίων υπολογισμών, καθώς η εκκαθάριση της ΔΕΗ γίνεται εξ 
υπολοίπου. 

7. Δεν συμφωνεί στην πρόταση να θεωρούνται οι μη συμβεβλημένοι χρηστες και οι μη 
εκπροσωπούμενοι ως πελάτες του Προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου ή Καθολικής 
Υπηρεσίας. Εκτιμά ότι τα ποσά που καταλογίζονται σε τέτοιους χρήστες θα πρέπει να 
αποδίδονται στη ΔΕΗ (είτε εισπράτονται από το ΔΕΔΔΗΕ είτε από την ίδια τη ΔΕΗ). 

8. Ζητά να γίνεται ετησίως ο υπολογισμός του συντελεστή απωλειών και να προχωρήσει άμεσα η 
έναρξη των ενιαίων υπολογισμών. 

9. Ζητά την προσαρμογή του Κώδικα Προμήθειας με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 
 
Η ELPEDISON θεωρεί ότι τη διεκδίκηση και την είσπραξη των ποσών που προκύπτουν στις περιπτώσεις 
ρευματοκλοπών θα πρέπει να γίνονται από το ΔΕΔΔΗΕ. 

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τη ρύθμιση θεμάτων ρευματοκλοπών [Αποτελέσματα] 

 

2. Αποτελέσματα 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης του 
Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

03/08/2016 
Η ΡΑΕ δημοσιοποίησε τις απόψεις των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο αυτής.  
Στη Δημόσια Διαβούλευση συμμετείχαν ο ΔΕΔΔΗΕ (DEDDHE), η ΔΕΗ (DEH ) και η ELPEDISON A.E 
(ELPEDISON) 
 
Οι σημαντικότερες παρατηρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ είναι οι εξής: 

http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2016/0308_lix_1807?p=file&i=0
http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2016/0308_lix_1807?p=file&i=1
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2016/180716.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2016/0308_lix_1807.csp
http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2016/0308_lix_021215?p=file&i=0
http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2016/0308_lix_021215?p=file&i=1
http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2016/0308_lix_021215?p=file&i=2
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 Επισημαίνεται η αναγκαιότητα θέσπισης ενός μεταβατικού σταδίου εφαρμογής διατάξεων του 
ΚΔΔ, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα και ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς, το 
οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την εκπόνηση και υιοθέτηση ενός σημαντικού 
αριθμού ρυθμιστικών κειμένων όπως τα Εγχειρίδια και Οδηγίες Εφαρμογής. 

 Σχετικά με την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών, ο ΔΕΔΔΗΕ συμφωνεί με την πρόταση 
υπολογισμού της οφειλής με χρήση μοναδιαίας τιμής καθοριζόμενης από τη ΡΑΕ, και την 
πρόβλεψη για απενεργοποίηση της παροχής του Χρήστη, σε περίπτωση μη έγκαιρης 
καταβολής του αντιστοίχου ποσού από πλευράς του, εντός προκαθορισμένου χρονικού 
διαστήματος. Επίσης συμφωνεί με την πρόβλεψη η επανενεργοποίηση της σύνδεσης του 
Χρήστη να επέρχεται μόνον μετά την καταβολή του σχετικού ποσού, ανεξαρτήτως τυχόν 
αλλαγής εκπροσώπησης της παροχής υπό τον ίδιο Χρήστη, καθώς και με την δυνατότητα του 
Διαχειριστή του Δικτύου να επιβάλει περιορισμούς τόσο ως προς τη διαδοχή Χρηστών στην εν 
λόγω παροχή, όσο και ως προς τη δυνατότητα του Χρήστη να αποκτά πρόσβαση στο Δίκτυο 
μέσω άλλης παροχής.  
Εκτιμά όμως ότι η πρόβλεψη για είσπραξη αλλά και αστικής διεκδίκησης των ως άνω ποσών 
από τον Διαχειριστή του Δικτύου ενδέχεται να προκαλέσει ιδιαιτέρως σημαντικά– αν όχι 
ανυπέρβλητα- προβλήματα εφαρμογής, αφού υφίσταται άμεσος κίνδυνος κατάγνωσης 
έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για άσκηση των σχετικών αγωγών, αλλά 
και κίνδυνος αδυναμίας παράστασης πολιτικής αγωγής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στις σχετικές ποινικές 
δίκες. Διαφαίνεται επομένως η ανάγκη απόδοσης στο ΔΕΔΔΗΕ του τμήματος της οφειλής που 
αναλογεί στις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου. 

 Επιπροσθέτως υπογραμμίζεται η ανάγκη διερεύνησης των επιβαλλόμενων αναθεωρήσεων ή 
αναπροσαρμογών σε έτερα κανονιστικά κείμενα, όπως ο ΚΜΔΝ και ο ΚΔΣ, ώστε να 
εναρμονιστεί το κανονιστικό πλαίσιο και να μην υπάρχουν αντιφατικές ή ενδεχομένως και 
αλληλοαναιρούμενες ρυθμίσεις. 

 
Οι σημαντικότερες παρατηρήσεις της ΔΕΗ είναι οι εξής: 

 Προτείνεται η τροποποίηση του ΚΔΔ να μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τρίτου που έχει 
έννομο συμφέρον. 

 Επισημαίνεται η ανάγκη περαιτέρω αποσαφήνισης της διαδικασίας αντιμετώπισης 
περιπτώσεων ασυμφωνιών μεταξύ του Διαχειριστή του Δικτύου και Χρηστών ή Προμηθευτών.  

 Τίθενται ορισμένα διαδικαστικά θέματα, όπως η χορήγηση του Συμβολαίου Σύνδεσης από το 
Διαχειριστή προς το Χρήστη σε περίπτωση αρχικής σύνδεσης, η χορήγηση τυπικών 
συμβολαίων σύνδεσης από τους Προμηθευτές προς τους Χρήστες μόνο όταν ζητηθούν, ότι οι 
Προμηθευτές θα πρέπει να ενημερώνονται για τη διακοπή προσωρινών συνδέσεων πελατών 
που εκπροσωπούν κ.λπ. 

 Ζητείται η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης του Διαχειριστή Δικτύου να χορηγεί στους 
Προμηθευτές τουλάχιστον μία πιστοποιημένη καταμέτρηση κατ’ ελάχιστο ετησίως. Η 
συνδρομή του Προμηθευτή στη συλλογή μετρήσεων προτείνεται να είναι μόνο δυνητική. 
Επίσης ζητείται ο προσδιορισμός μέγιστου χρόνου διόρθωσης ή εκτίμησης μετρήσεων μετά 
την αρχική κοινοποίηση δεδομένων μέτρησης από το Διαχειριστή. 

 Επισημαίνεται ασυμφωνία με τον Κώδικα Προμήθειας σχετικά με τον χρόνο επέλευσης των 
αποτελεσμάτων καταγγελίας Σύμβασης (στον Κώδικα Προμήθειας θεωρείται άμεση). 

 Σχετικά με τις ρευματοκλοπές, οι απόψεις της ΔΕΗ είναι: 
o Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης ρευματοκλοπής εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνεται 

άμεση απενεργοποίηση της σύνδεσης. 
o Το ύψος της μοναδιαίας τιμής χρέωσης της ενέργειας που αφορά ρευματοκλοπή να 

είναι αποτρεπτικό. 
o Θα πρέπει να αναστέλλεται η δυνατότητα αλλαγής απενεργοποιημένων παροχών. 
o Να γίνεται επικαιροποίηση των συντελεστών απωλειών και χρήση των 

επικαιροποιημένων μεγεθών κατά την εκκαθάριση της ενέργειας προμήθειας δικτύου. 
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o Μετά την Ενιαία Ημέρα Υπολογισμών το σύνολο του εσόδου να αποτελεί έσοδο του 
Διαχειριστή Δικτύου 

 Η πρόβλεψη του ΚΔΔ για εκτέλεση εντολής απενεργοποίησης/επανενεργοποίησης παροχής 
από το Διαχειριστή μόνο εφόσον αφορά εκπροσώπηση 100% εκτιμάται ότι είναι ασύμβατη με 
τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Προμήθειας. 

 Προτείνεται ο Διαχειριστής του Δικτύου να δεσμεύεται να εκτελεί εντολή απενεργοποίησης 
εντός 10 εργασίμων ημερών και εντολή επανενεργοποίησης εντός 24 ωρών από την παραλαβή 
τους.   

 
Οι σημαντικότερες παρατηρήσεις της ELPEDISON είναι οι εξής: 

 Η Περίοδος καταμέτρησης και συλλογής Μετρήσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο 
εντός λίγων ημερών πέραν του 4 μήνου. 

 Αναφορικά με τη διόρθωση των Δεδομένων Μέτρησης παρελθόντων περιόδων, κρίνεται 
αναγκαίο το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η Διόρθωση να περιορίζεται σε μία μόνο 
περίοδο καταμέτρησης, να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα διόρθωσης μόνο μέχρι την 
προηγούμενη καταμέτρηση.  

 Αναφορικά με τις ρευματοκλοπές, προτείνεται η πρόβλεψη πραγματοποίησης τακτικών 
ελέγχων συγκεκριμένης περιοδικότητας αλλά και η παροχή αντίστοιχων κινήτρων στο 
Διαχειριστή.  

 Επισημαίνεται ότι η προθεσμία αλλαγής εκπροσώπησης και αποστολής από το Διαχειριστή 
των Αρχικών Μετρήσεων αλλά και προθεσμία υλοποίησης Εντολής Απενεργοποίησης/ 
Επανενεργοποίησης δεν τηρείται σε σημαντικό ποσοστό των περιπτώσεων και προτείνει τον 
ορισμό κινήτρων/ποινών για το Διαχειριστή, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των 
προαναφερόμενων προθεσμιών. 

 Εκτιμά ότι οι Προμηθευτές δεν θα πρέπει να επωμίζονται τον κίνδυνο μη είσπραξης των 
ρυθμιζόμενων χρεώσεων, αλλά οι επισφάλειες αυτές θα πρέπει να βαρύνουν το ΔΕΔΔΗΕ. 

 
2η Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) [Αποτελέσματα] 

3. ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση επί των Προτύπων Συμβάσεων Σύνδεσης 
σταθμών παραγωγής στα ΜΔΝ σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 237 του Κώδικα 
ΜΔΝ 

05/08/2016 
Η ΡΑΕ έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση τα σχέδια Σύμβασης Σύνδεσης σταθμών παραγωγής όλων των 
τεχνολογιών, ταξινομημένα ανά επίπεδο τάσης σύνδεσης του σταθμού (Χαμηλή Τάση - ΧΤ, Μέση Τάση 
- ΜΤ, Υψηλή Τάση - ΥΤ) και συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα Παραρτήματα για τις περιπτώσεις 
σύνδεσης στην ΥΤ, καθώς και από τα σχετικά όρια δικτύου ΜΔΝ/Παραγωγού, τα οποία υπέβαλε στην 
Αρχή ο αρμόδιος Διαχειριστής ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. . 

 
Οι παρατηρήσεις / απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν με ηλεκτρονική επιστολή 
στη διεύθυνση pssmdn@rae.gr, ή εγγράφως, έως και την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016. 
 
Δημόσια Διαβούλευση επί των Προτύπων Συμβάσεων Σύνδεσης σταθμών παραγωγής στα ΜΔΝ 
σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 237 του Κώδικα ΜΔΝ 
 
 
 

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2016/021215.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2016/021215.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2016/0308_lix_021215.csp
mailto:pssmdn@rae.gr
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/050816.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/050816.csp
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4. Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την έκδοση Οριστικών 
Προσφορών Σύνδεσης για τη συμμετοχή στην πιλοτική ανταγωνιστική 
διαδικασία για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, σε εφαρμογή του άρθρου 7 
του ν.4414/2016 

 24/08/2016 
Σε εφαρμογή των προβλέψεων του ν.4414/2016 και ειδικότερα του άρθρου 7 αυτού, οι Διαχειριστές 
Συστήματος και Δικτύου θέτουν υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα: 
Οι ενδιαφερόμενοι που δικαιούνται να υποβάλουν αιτήματα εκ νέου χορήγησης Οριστικής 
Προσφοράς Σύνδεσης, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 12, του άρθρου 7 του ν.4414/2016, 
προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία για 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, θα πρέπει εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας από την 
έκδοση του ν.4414/2016, ήτοι έως 09.10.2016, να προσκομίσουν στον αρμόδιο Διαχειριστή, μαζί με το 
αίτημα επαναχορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή, 
κατά τις διατάξεις του ν.4152/2013 όπως ισχύει.[1] Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται 
στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου, εφόσον είχαν αρχικά λάβει Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης για σύνδεση στο Σύστημα ή το Δίκτυο, αντιστοίχως. 
Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έλαβαν ή θα λάβουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης μετά 
την έκδοση του ν.4414/2016, προκειμένου αυτές να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην πιλοτική 
ανταγωνιστική διαδικασία, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στον Διαχειριστή από τον 
οποίο εκδόθηκε η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης του σταθμού την αποδοχή της, συνυποβάλλοντας την 
προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή κατά τις διατάξεις του ν.4152/2013 όπως ισχύει [1] εντός της 
προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας και οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία προκήρυξης της 
πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας. 
 

5. Δημόσια διαβούλευση στο Σχέδιο Νόμου για την αναδιοργάνωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας (Target Model) 

 12/09/2016 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο 
«Αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις». 
Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε 
να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Με το παρόν σχέδιο νόμου ορίζονται η χονδρική αγορά προθεσμιακών προϊόντων, η ενδοημερήσια 
αγορά, η αγορά επόμενης ημέρας και η αγορά εξισορρόπησης. Επίσης, ορίζονται οι Διαχειριστές κάθε 
μίας εκ των αγορών αυτών καθώς και οι αρμοδιότητές  τους για την αρμονική λειτουργία των αγορών 
που επιβλέπουν. 
Η δημόσια διαβούλευση  ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016. Το σχέδιο νόμου και 
τα αποτελέσματά της διαβούλευσης βρίσκονται αναρτημένα στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: http://www.opengov.gr/minenv/?p=8023 
 
 
  
 

  

http://www.admie.gr/perissoteres-anakoinoseis/anakoinosi/article/2484/#_ftn1
http://www.admie.gr/perissoteres-anakoinoseis/anakoinosi/article/2484/#_ftn1
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8023
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Β. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ DSO’s 

1. Lower volatility and prices in 2015 says ACER in the IEM monitoring report 
19/09/2016 

On 16 September ACER and CEER published their annual report on the results of monitoring the internal 
electricity market in 2015. The analysis shows that in 2015 wholesale prices continued decreasing in 
most European electricity markets. This general trend was also accompanied by a significantly lower 
volatility and by a decline of high-price periods and magnitude compared to 2014. A number of 
underlying reasons explaining these findings are brought forward by the regulators. 
Read more 

2. Data management in the EU electricity networks 
19/09/2016 

The four European associations representing electricity distribution system operators, CEDEC, EDSO, 
EURELECTRIC and GEODE, and ENTSO-E, representing the transmission system operators, teamed up to 
share their views on how to manage data and information exchanges between system operators. The 
resulting effort is a joint report that sets out how rules on data management and exchanges represent a 
precondition to deploying smart grids and unleashes all potential of the demand side of the electricity 
system. The report also intends to stir up the debate among stakeholders across networks and markets. 
Read more 
 

3. Data Access in the Electricity Market – SEDC paper 
15/09/2016 

In May this year, EURLECTRIC published a report, which maps out the data of the electricity sector. The 
paper examines the implication of digitisation for all energy players and makes several 
recommendations about the regulatory rules, which govern data access and data exchange. Other 
stakeholders, like SEDC (Smart Energy Demand Coalition) are also looking at this topic and publishing 
their own views on data management. This month, SEDC published a position paper on data access 
outlining how consumers and their service providers can be empowered to optimize their energy 
management and enable flexibility. According to SEDC, availability, certainty and access to energy and 
pricing data are the backbone of a consumer-centric and smart energy system. 
 

4. Energy Union: One Regional Step at a Time 
14/09/2016 

On 9 September the Central and South Eastern European (CESEC) High Level Group held its third 
meeting in Budapest, Hungary. During the conference 12 Energy Ministers from EU and Energy 
Community members, along with European Commission Vice-President Maroš Šefčovič and 
Commissioner for Climate Action and Energy Miguel Arias Cañete, made a historical move to broaden 
regional energy policy cooperation within the framework of CESEC to include renewables, energy 
efficiency and the development of regional electricity market. 
 Read more 

5. EURELECTRIC response to ENTSO-E Consultation on Implementation Guidance 
Documents 

09/09/2016 
ENTSO-E has launched a consultation on the implementation guidance documents (IGDs) to help 
Members States (MS) implement the connection network codes. These guidance documents are 
addressed to the transmission system operators and other system operators concerning the elements 
of the codes requiring national decisions. EURELECTRIC has recently published its response to the 
consultation here.  
Read more 

http://eurelectric.us12.list-manage.com/track/click?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=77e60473d5&e=0c02f65afe
http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=1d3fe2bf31&e=0c02f65afe
http://eurelectric.us12.list-manage.com/track/click?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=6625d5e644&e=0c02f65afe
http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=db56c27f2a&e=0c02f65afe
http://eurelectric.us12.list-manage1.com/track/click?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=0fee445a85&e=0c02f65afe
http://eurelectric.us12.list-manage.com/track/click?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=7a0d64d45d&e=0c02f65afe
http://eurelectric.us12.list-manage.com/track/click?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=cf12b57561&e=0c02f65afe
http://eurelectric.us12.list-manage.com/track/click?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=cf12b57561&e=0c02f65afe
http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=23852d0e36&e=0c02f65afe
http://eurelectric.us12.list-manage.com/track/click?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=3801436a4b&e=0c02f65afe
http://us12.campaign-archive2.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=0bc731ba05&e=0c02f65afe
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6. EURELECTRIC response to EC consultation for the Fitness Check of EU consumer 
and marketing law 

08/09/2016 
EURELECTRIC supports the comprehensive approach of the EU Consumer and Marketing Law Fitness 
Check. It is indeed important to look at the relevant directives as a whole, not just individually – and 
also in line with the sectorial directives to avoid overlaps. In our view, the main aim of the Consumer 
and Marketing Law REFIT should be to reduce complexity and administrative burden, correct 
inconsistencies between the directives and evaluate existing legislation in view of recent market and 
technological developments. EU Consumer and marketing law should set the legal principles and 
objectives to be respected by companies doing business with consumers, but not prescribe the means 
to fulfil these objectives. Uniform models or standards should generally not be imposed as they tend to 
limit innovation and reduce the flexibility necessary to match various and changing consumer needs. 
Read more 

7. CEER puts forward the principles for valuation of flexibility 
08/09/2016 

The Council of European Energy Regulators (CEER) published a new position paper on July 2016 entitled 
“Principles for valuation of flexibility”. The paper investigates the different regulatory arrangements for 
flexibility with a focus on regulatory arrangements for the participations of demand response and 
decentralised flexibility. 
Read more 

8. Will the Winter Package define who can own storage? 
05/09/2016 

The absence of definition of storage at the EU level (the Electricity Directive does not provide one) led 
to substantial debates about the ownership of storage in the Member States in last years. The 
upcoming Winter Energy Package is likely to provide one and shed further light on the possible roles of 
transmission and distribution system operators. In the midst of these lively Brussels debates, 
EURELECTRIC is currently refining its position which is being reviewed by the structure of expertise. 
Read more 

9. EURELECTRIC: Common DSO remark on the Guideline on Electricity Balancing 
30/08/2016 

EURELECTRIC sent to the EC a proposal of amendment for article 25 (balancing energy gate closure 
time) of the Guideline Electricity Balancing (GL EB) on behalf of the 4 DSOs associations. The proposed 
wording is similar to the one found in the agreed Guideline on Transmission System Operation (cf. art. 
47-50, art. 53 of GL SO). For European DSOs, it is clear that the risk of duplicated data channels and 
reporting burdens, which might arise from the wording, will be mitigated by cooperation between 
system operators (as foreseen in art. 18(2) GL EB as well as in GL SO). 
Read more 

10. EURELECTRIC meets EUROBAT to discuss energy storage 
30/08/2016 

On 9 August 2016, EURELECTRIC met with EUROBAT to discuss possible synergies between the two 
associations. EUROBAT presented their new report called “Battery energy storage in the EU”. Similar to 
EURELECTRIC’s position on storage, EUROBAT calls for a definition of energy storage in the current 
legislation and is in favour of TSOs and DSOs owning and operating storage devices as long as it is not 
used for arbitrage or commercial purposes. 
Read more 

11. ENTSO-E survey on market efficiency with regard to bidding zone configuration 
30/08/2016 

EURELECTRIC response to the ENTSO-E survey on market efficiency emphasises that any bidding zone 
reconfiguration should be based on a thorough multi-criteria cost-benefit analysis to evaluate the 

http://www.eurelectric.org/media/285611/consumerlawfitnesscheck-2016-2510-0006-01-e.pdf?utm_source=EURELECTRIC+News+Flash%2FPress+Releases+%26+Publications+mailing+lists&utm_campaign=6668231645-2016_09_12_Publications&utm_medium=email&utm_term=0_387f5896a0-6668231645-129411225
http://www.eurelectric.org/media/285609/c16-ftf-09-03_principles-for-valuation-of-flexibility.pdf
http://us12.campaign-archive2.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=b1fb09238d&e=0c02f65afe
http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=de533d6fdb&e=0c02f65afe
http://www.eurelectric.org/media/285597/2016-08-23_gl_eb_-_remark_on_article_25-2016-2720-0001-01-e.pdf?utm_source=EURELECTRIC+News+Flash%2FPress+Releases+%26+Publications+mailing+lists&utm_campaign=343bd0a200-2016_09_05_Newly_uploaded_publications&utm_medium=email&utm_term=0_387f5896a0-343bd0a200-129411225
http://eurelectric.us12.list-manage.com/track/click?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=d1c1751ea7&e=0c02f65afe
http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=f32ed703f8&e=0c02f65afe
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impact on market efficiency, including effects on competition and liquidity. EURELECTRIC favours 
stability in the configuration of bidding zones along the lines of long-standing structural congestions. 
This certainty and continuity are essential to underpin cross-border competition, liquidity in the 
forward, day-ahead and intraday wholesale power markets. 
Read more 

12. Eurelectric: S&D workshop on a new market design facilitates the discussions 
on the upcoming EU legislation 

29/07/2016 
On 12 July, the Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D) organized a workshop in the 
European Parliament, sponsored by MEPs Theresa Griffin and Flavio Zanonato, to share views on the 
main questions raised by a new market design: which wholesale market model is best to achieve EU 
climate and energy objectives? How to best integrate citizens in the energy transition and offer them a 
better deal? Different stakeholders in the energy sector took part (i.e. Terna, CEDEC, BEUC, etc.), among 
which EURELECTRIC represented by Charlotte Renaud. 
Read more 

13. EURELECTRIC defines one of the DSO “grey areas”- EV infrastructure 
28/07/2016 

Electric vehicle (EV) charging infrastructure, together with electricity storage and data management is 
considered as a grey area for DSOs. A recently published EURELECTRIC paper entitled Charging 
infrastructure for electric vehicles analyses the challenges and opportunities relating to the deployment 
of EVs charging infrastructure. The paper proposes a DSO model for the roll-out of charging 
infrastructure for EVs in countries where competition has not yet started. 
Read more 

14. EURELECTRIC: The new energy market development necessitates innovation 
incentives for DSOs 

27/07/2016 

A successful low-carbon energy transition depends on new technology, creative business models 
and innovation moving forward. DSOs will face many challenges when large scale distributed 
generation will be integrated, with high numbers of electric vehicles (EVs) connected to the grid and 
prosumers interacting in the market. More active grids will require a more advanced monitoring 
and management of the grid, for which innovation technologies are needed. A recently published 
EURELECTRIC paper entitled Innovation incentives for DSOs - a must in the new energy market 
development explains why DSOs need more innovative investments to succeed in the new EU 
electricity market. It also calls on policy makers to encourage national regulatory authorities (NRAs) 
to give DSOs appropriate incentives to implement the necessary innovative initiatives that support 
the transformation of the DSO business models.  

Read more 

15. EURELECTRIC: European Commission’s proposals on effort sharing and mobility 
point in the right direction – need backing with ambitious action 

26/07/2016 

As the last publication before Brussels institutions enter the summer break, the European Commission 
(EC) has launched its Effort Sharing Decision (ESD) proposal, which includes national targets for EU 
Member States to reduce greenhouse gas emissions in non EU ETS sectors for the period 2021-2030, as 
well as a Low-Emission Mobility Strategy last week. EURELECTRIC welcomes both proposals as they pick 
up on a number of critical items called for in our position papers and key messages. Translating this 
strategy into ambitious action will be the essential challenge ahead. 
Read more 

16. EDSO for Smart grids: TSO – DSO Management Report 
26/07/2016 

http://www.eurelectric.org/media/285598/final-2016-2210-0014-01-e.pdf
http://us12.campaign-archive2.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=3df2227edf&e=0c02f65afe
http://www.eurelectric.org/media/285584/ev_and_charging_infrastructure_final-2016-2310-0001-01-e.pdf
http://www.eurelectric.org/media/285584/ev_and_charging_infrastructure_final-2016-2310-0001-01-e.pdf
http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=3503f5d417&e=0c02f65afe
http://eurelectric.us12.list-manage.com/track/click?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=b5916f9b94&e=0c02f65afe
http://eurelectric.us12.list-manage.com/track/click?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=b5916f9b94&e=0c02f65afe
http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=caf7dcb1ab&e=0c02f65afe
http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=0892247e1f&e=0c02f65afe
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The work of the five associations (EDSO, CEDEC, ENTSO-E, EURELECTRIC and GEODE) in the field of TSO-
DSO cooperation culminated with the publication of their common TSO/DSO data management report. 
The report serves to provide input to the European Commission’s forthcoming market design and 
renewables package. The document aims in particular at sharing recommendations on common 
European principles and criteria for data and information exchanges. This will help preparing the much-
needed cooperation between TSOs and DSOs in the face of new challenges and developments including 
the prominent role of customers in the energy transition, the need for flexibility in balancing and 
congestion management, as well as in stepping up efforts of coordination between TSOs and DSOs. 
Read More 

17. EURELECTRIC: responds to ACER’s consultation on the definition of capacity 
calculation regions (CCRs) 

25/07/2016 

On 17 May 2016, EU energy regulatory agency ACER was informed by the responsible national 
regulators (NRAs) that they could not reach a decision on the common proposal for capacity calculation 
regions (CCRs) developed by Transmission System Operators (TSOs).  ACER required comments of 
interested stakeholders on particular issues of the CCRs proposal and invited them to express their 
views on specific topics: i.e. the merging of the central-west (CWE) and central-east European (CEE) 
regions, the geographical evolution of CCRs over time and the inclusion of specific bidding zone 
borders. 
Read more  

http://www.edsoforsmartgrids.eu/tso-dso-management-report/
http://us12.campaign-archive1.com/?u=b8d751efef46c36eacc642f1f&id=2f698b7839&e=0c02f65afe
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Γ. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
1. FSR & HERI Conference on European Energy Law (30.09. 2016, Athens - Greece) 

The Athens conference on European Energy Law is the first joint initiative between the Hellenic Energy 
Regulation Institute and the Energy Law & Policy Area of the Florence School of Regulation. The 
conference will be opened with a keynote speech on the future of the EU Energy Market and the major 
challenges ahead. This will be followed by four sessions in which academics, institutional 
representatives, and key market players will consider the pressing questions which have arisen from 
recent developments in the energy sector. 
Find out more  
 

2. CEDEC, Annual Congress 2016 (18.10.2016, Brussels) 

CEDEC, the European Federation representing more than 1500 local and regional energy companies, is 
very pleased to invite you on 18 October 2016 at the occasion of its annual strategic Congress, at the EU 
Thon Hotel in Brussels. 
As for our previous congresses, an ambitious program with top-level speakers will be presented to an 
audience of high-level representatives of EU-Institutions, managers and shareholders of local and 
regional energy companies, and other energy & climate experts. 
The evening of 17 October will offer an exceptional networking opportunity, with a walking dinner at 
the Residence Palace "Galerie des Glaces" (155 rue de la Loi - 1040 Brussels). 
Click HERE to see the draft program 
-  

3. EURELECTRIC Conference, Winter Package Impact on DSOs (07.11.2016, 
Brussels) 

Innovation incentives in DSO regulatory frameworks, the new DSO role and the concept of a new “DSO 
entity” are key topics in the new energy market design. As the European Commission prepares its 
ambitious legislative initiative for the end of this year, this conference will be a unique opportunity to 
hear forward-looking views from high-level speakers on these issues. On this occasion, EURELECTRIC 
will present its views on innovation incentives for DSOs, electric vehicles charging infrastructure and 
electricity storage.  
Moreover, EURELECTRIC would also like to exchange views with relevant stakeholders on the European 
Commission’s announcement during the 31st EU Electricity Regulatory Forum of a creation of an EU-
level DSO entity that will provide the expertise for driving the new EU electricity market. EURELECTRIC 
is highly interested in following the developments of such an entity and therefore intends to engage all 
involved parties in this event. 
 

http://fsr.eui.eu/event/fsr-heri-conference-european-energy-law/
http://fsr.eui.eu/event/fsr-heri-conference-european-energy-law/
http://cedec.com/files/default/160830-cedec-annual-congress-2016-program.pdf
http://cedec.com/files/default/160830-cedec-annual-congress-2016-program.pdf
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