Consultatienota MIG TPDA

Consultatie MIG TPDA
Opmerkingen over te maken ten laatste op donderdag 31 december 2015 aan
marketoperations@atrias.be met als onderwerp ‘Consultatie MIG TPDA’
Gemeenschappelijke publieke consultatie distributienetbeheerders
Consultatieprocedure
De distributienetbeheerders Eandis, Infrax, Ores, Resa en Sibelga verwachten dat zij in de toekomst
meer gedetailleerd en aan een hogere frequentie data ter beschikking zullen moeten stellen aan
derde partijen. Om dergelijke partijen op een meer gestructureerde en geautomatiseerde manier van
data te voorzien, hebben de distributienetbeheerders beslist om, via Atrias, een MIG TPDA (Message
Implementation Guide Third Party Data Access) te ontwikkelen.
Na overleg met de Brusselse, de Waalse en de Vlaamse regulatoren organiseren de
distributienetbeheerders hieromtrent een publieke consultatie via Atrias. Deze consultatie loopt tussen
31 oktober en 31 december 2015. Om maximaal marktspelers bij deze consultatie te betrekken, wordt
melding gemaakt van deze consultatie via de nieuwsbrieven van de regulatoren Brugel, CWaPE en
VREG.
De consultatie verloopt op basis van een consultatienota MIG TPDA (met bijhorende presentatie). De
documenten
worden
gepubliceerd
op
de
website
van
Atrias
(http://www.atrias.be/NL/Paginas/Publications_Projects.aspx). Alle opmerkingen worden verzameld
en gebundeld met vermelding (nominatief) van de commentaargever. Er wordt gebruik gemaakt van
een standaard feedbackformulier, ter beschikking gesteld via Atrias. Om de verwerking te
vereenvoudigen, wordt gevraagd aan te geven op welk punt of welke paragraaf de desbetreffende
commentaar betrekking heeft. Om die reden is elke lijn op elke pagina genummerd.
Het is in eerste instantie de bedoeling om commentaar te verzamelen op het voorliggende voorstel.
De informatie die tijdens de consultatie wordt overgemaakt, wordt confidentieel behandeld en is enkel
toegankelijk voor de distributienetbeheerders en Atrias behoudens u aangeeft dat de feedback ook
publiek beschikbaar mag worden gesteld. In dit laatste geval kan uw commentaar ook in het
consultatieverslag worden opgenomen.
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• Start publieke consultatie
31 oktober
2015

• Feedbackperiode
November
2015

• Feedbackperiode
December
2015

• Einde publieke consultatie
31 december
2015

