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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna, 
op grond van artikel 4.4 van de verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot 
vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna : “CACM 
GL”), de aanvraag tot aanwijzing van European Market Coupling Operator AS (hierna: “EMCO”) als 
benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (hierna: NEMO). 

Voornoemde aanvraag tot aanwijzing als NEMO werd door EMCO bij de minister van Energie, 
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling (hierna: “minister”) op 10 februari 2020 ingediend.  

De CREG heeft van EMCO per email van 14 februari 2020 een kopie ontvangen van voormelde brief 
samen het dossier van de kandidatuurstelling. 

Op 2 maart 2020, ontvangen door de CREG op 12 maart 2020, heeft de minister per brief aan de CREG 
om een advies gevraagd met toepassing van artikel 4.4, van de CACM GL. 

Het onderstaande advies is ingedeeld in vier delen. Het eerste deel gaat over het wettelijke kader. In 
het tweede deel worden de antecedenten van onderhavig advies uiteengezet. In het derde deel wordt 
onderzocht of de aanvraag tot aanwijzing van EMCO als NEMO de voorschriften van de CACM GL 
naleeft. Het vierde deel, tenslotte, bevat het besluit. 

Dit advies werd goedgekeurd door het Directiecomité van de CREG op zijn vergadering van 27 maart 
2020. 
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1. WETTELIJK KADER 

1.1. DE VERORDENING (EU) 2015/1222 VAN DE COMMISSIE VAN 24 
JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN RICHTSNOEREN BETREFFENDE 
CAPACITEITSTOEWIJZING EN CONGESTIEBEHEER: 

1.1.1. Procedure tot aanwijzing 

1. Onderhavig advies houdt rekening met de CACM GL dat overeenkomstig artikel 84 in werking is 
getreden op 14 augustus 2015.  

2. De CACM GL is aangenomen onder de vorm van een verordening. Verordeningen hebben steeds 
een rechtstreekse werking en hoeft bijgevolg niet te worden omgezet in nationale wetgeving. Een 
verordening is immers een maatregel met een algemene strekking die verbindend is in al haar 
onderdelen en rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat.  

3. De CACM GL beoogt een eenvormige “day-ahead-“ en/of “intradaykoppeling” tot stand te 
brengen. Deze doelstelling kan niet met succes worden verwezenlijkt zonder vaststelling van een 
geheel aan geharmoniseerde regels voor de capaciteitsberekening, het congestiebeheer en de handel 
in elektriciteit. Aldus bevat deze verordening gedetailleerde richtsnoeren inzake zone overschrijdende 
capaciteitstoewijzing en congestiebeheer op de “day-ahead-“ en/of “intradaymarkten”, met inbegrip 
van eisen voor de vaststelling van gemeenschappelijke methodologieën voor het bepalen van de 
capaciteitsvolumes die simultaan in verschillende biedzones beschikbaar zijn, criteria voor de evaluatie 
van de efficiëntie en een herzieningsproces voor de vaststelling van biedzoneconfiguraties. 

4. Elektriciteitsbeurzen verzamelen biedingen en aanbiedingen binnen verschillende 
tijdsbestekken. Deze vormen de noodzakelijke inputs voor de capaciteitsberekening in het eenvormige 
“day-ahead-“ en/of “intradaykoppelingsproces”. 

5. De bij de CACM GL vastgelegde regels voor elektriciteitshandel vragen om een institutioneel 
kader voor de elektriciteitsbeurzen. Aldus, verwoordt de CACM GL gemeenschappelijke eisen voor het 
aanwijzen van NEMO’s en de uitoefening van hun taken in de verwezenlijking van de doelstellingen 
van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 (hierna: “verordening 714/2009”). 
Vandaag is de verordening 714/2009 vervangen door Verordening (EU) 2019/943 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (hierna: 
“verordening 2019/943”). 

6. Overeenkomstig artikel 4.2, van de CACM GL wordt een NEMO aangewezen voor een initiële 
termijn van vier jaar. 

7. Tenzij anders bepaald, zijn de regulerende instanties de aanwijzende autoriteit die de NEMO 
aanwijzen alsook monitoren met betrekking tot de inachtneming van de aanwijzingscriteria (artikel 
4.3, van de CACM GL). 

8. De CACM GL bepaalt verder dat wanneer de regulerende autoriteit niet de aanwijzende 
autoriteit is, de regulerende autoriteit een advies moet uitbrengen over de mate waarin de kandidaat-
NEMO al dan niet voldoet aan de aanwijzingscriteria van artikel 6, van de CACM GL (artikel 4.4, van de 
CACM GL). 
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9. De aanwijzende autoriteit stelt ACER in kennis van de aanwijzing (artikel 4.10, van de CACM GL). 

1.1.2. Aanwijzingscriteria  

10. De aanwijzingscriteria worden opgesomd in artikel 6 van de CACM GL. 

11. Artikel 6, van de CACM GL bepaalt: 

1. Een kandidaat wordt als een NEMO aangewezen als hij voldoet aan de volgende 
voorwaarden:  

a) hij beschikt over afdoende hulpmiddelen, of gaat daarvoor contracten aan, voor een 
gemeenschappelijke, gecoördineerde en aan de regelgeving voldoende uitvoering van 
eenvormige day-ahead- en/of intradaykoppeling, inclusief de hulpmiddelen die vereist zijn 
om de NEMO-functies uit te oefenen, de vereiste financiële middelen, de noodzakelijke 
informatietechnologie, de technische infrastructuur en de operationele procedures, of hij 
toont aan in staat te zijn om deze hulpmiddelen binnen een redelijke voorbereidende termijn 
beschikbaar te stellen alvorens zijn in artikel 7 bedoelde taken op te nemen;  

b) hij is in staat ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers een open toegang hebben tot 
informatie met betrekking tot de in artikel 7 bedoelde NEMO-taken;  

c) hij is kostenefficiënt op het gebied van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling 
en houdt in zijn interne boekhouding afzonderlijke rekeningen bij voor de MCO-functies en 
andere activiteiten teneinde kruissubsidiëring te voorkomen;  

d) hij heeft een adequaat niveau van scheiding van bedrijfsactiviteiten met andere 
marktdeelnemers;  

e) indien hij in een lidstaat is aangewezen als nationaal wettelijk monopolie voor day-ahead- 
en intradayhandelsdiensten, gebruikt hij de in artikel 5, lid 1, bedoelde vergoedingen niet ter 
financiering van zijn day-ahead- of intraday- activiteiten in een andere lidstaat dan die 
waarin de vergoedingen zijn geïnd;  

f) hij is in staat alle marktdeelnemers op niet-discriminerende wijze te behandelen;  

g) hij beschikt over passende marktbewakingsregelingen;  

h) hij beschikt over de nodige transparantie- en vertrouwelijkheidsovereenkomsten met 
marktdeelnemers en de TSB's; 

i) hij is in staat de nodige clearing- en afwikkelingsdiensten te leveren;  

j) hij is in staat de vereiste communicatiesystemen en -routines voor de coördinatie met de 
TSB's van de lidstaat op te zetten.  

2. De in lid 1 omschreven criteria worden zodanig toegepast dat de mededinging tussen 
NEMO's op een billijke en niet-discriminerende wijze verloopt.” 

12. Deze criteria zijn cumulatief. Overeenkomstig artikel 4.4, van de CACM GL kunnen NEMO-
aanwijzingen enkel geweigerd worden wanneer niet voldaan is aan de aanwijzingscriteria van artikel 
6, van de CACM GL.  

13. Dit principe geldt uiteraard enkel en alleen voor grensoverschrijdende “day-ahead-“ en/of 
“intradayhandelsdiensten”. 

14. De aanwijzingscriteria moeten door de NEMO permanent worden nageleefd. Daartoe zal de 
aanwijzende autoriteit de inachtneming van de aanwijzingscriteria door de NEMO monitoren.  
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15. De aanwijzende autoriteit moet niet enkel de door hem aangewezen NEMO monitoren maar 
ook de NEMO’s die actief zijn in het land en niet aangewezen zijn door de aanwijzende autoriteit 
(artikel 4.8 en 4.9, van de CACM GL). 

1.2. BELGISCH INTERN RECHT  

1.2.1. Procedure tot aanwijzing 

16. Voor België is de minister de aanwijzende autoriteit gelet op artikel 3, van het koninklijk besluit 
van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor 
uitwisseling van energieblokken (hierna: “K.B. van 20 oktober 2005”). Deze bepaling is niet strijdig met 
artikel 4.3 van de CACM GL en kan bijgevolg verder worden toegepast. 

17. Luidens het K.B. van 20 oktober 2005 is in België geen nationaal wettelijk monopolie voor 
handelsdiensten van kracht en bijgevolg vindt artikel 5, van de CACM GL geen toepassing. 

18. Overeenkomstig artikel 23, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna: “elektriciteitswet”) beschikt de CREG over veertig kalenderdagen na 
ontvangst van het verzoek van de minister om zijn adviezen te overhandigen. 

19. Het K.B. van 20 oktober 2005 bepaalt in artikel 3, §2 dat de minister over 60 dagen beschikt 
vanaf ontvangst van het dossier om de vergunning toe te kennen of te weigeren. 

1.2.2. Aanwijzingscriteria 

20. Indien in het K.B. van 20 oktober 2005 andere voorwaarden/aanwijzingscriteria zijn opgenomen 
dan deze vermeld in artikel 6, van de CACM GL kunnen deze geen grond zijn om de aanwijzing als 
NEMO niet goed te keuren wanneer zij niet vervuld zijn. De voorwaarden/aanwijzingscriteria 
opgesomd in het K.B. van 20 oktober 2005 vinden enkel toepassing binnen het kader van 
marktbeheerder. 

21. In huidig advies zal de CREG de conformiteit van de kandidatuurstelling van EMCO enkel 
onderzoeken op grond van de aanwijzingscriteria, voorzien in artikel 6, van de CACM GL.  

2. ANTECEDENTEN 

22. Bij ministerieel besluit van 28 januari 20161 werd Nord Pool AS benoemd als "benoemde 
elektriciteitsmarktbeheerder (NEMO)" om taken uit te voeren met betrekking tot eenvormige day-
ahead- of eenvormige intradaykoppeling overeenkomstig de CACM GL. 

23. Overeenkomstig artikel 4.2, van de CACM GL wordt de NEMO aangewezen voor een initiële 
termijn van vier jaar. De aanwijzing van Nord Pool AS als NEMO is komen te vervallen op 28 januari 
2020. 

24. Met toepassing van artikel 4.5, van de CACM GL heeft Nord Pool AS (EMCO) per brief van 24 
januari 2020 aan de minister laten betekenen dat zij in verschillende lidstaten (Denemarken, Zweden, 

 

1 Belgisch Staatsblad 5 februari 2016. 
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Frankrijk en Duitsland) is aangewezen als NEMO en dat zij van haar recht om na de vervaldatum van 
28 januari 2020 haar activiteiten betreffende het leveren van day-ahead- en intradayhandelsdiensten 
in België, verder gebruik zal maken. 

25. Bij ministerieel besluit van 17 juli 20172 werd Nord Pool AS benoemd als marktbeheerder 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 oktober 2005. 

26. Met haar brief van 10 februari 2020 dient EMCO haar aanvraag tot aanwijzing als NEMO bij de 
minister in. De minister beschikt over 60 dagen vanaf ontvangst van het dossier om de vergunning toe 
te kennen of te weigeren. Deze termijn verstrijkt dus op 10 april 2020. 

27. Per brief van 2 maart 2020, ontvangen door de CREG op 12 maart 2020, vraagt de minister aan 
de CREG om met toepassing van artikel 4.4, van de CACM GL haar een advies te laten geworden over 
de kandidatuurstelling van EMCO om als NEMO te worden aangeduid. 

28. De CREG beschikt over 40 dagen om een advies te laten geworden. Deze termijn verstrijkt in 
principe op 21 april 2020. 

29. Het volledige dossier werd door EMCO elektronisch aan de CREG bezorgd per email van 14 
februari 2020 en bevat volgende bijlagen: 

 

Figuur 1: Lijst van bijlagen aan de aanvraag van EMCO 

 

2 Belgisch Staatsblad 24 november 2017. 
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3. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG  

De aanvraag die door EMCO werd ingediend bij de Minister van Energie, omvat de volgende 
documenten: 

- een begeleidende brief, dd. 10 februari 2020, aan het kabinet van de Minister; 
- de aanvraag « Demande de désignation en tant que NEMO de European Market Coupling 

Operator  – Belgique » (hierna : « de aanvraag ») 
- 33 bijlagen met bijkomende informatie, opgelijst in een apart document waarvan de inhoud in 

Figuur 1 hierboven.  

3.1. VOORSTELLING EMCO 

30. Sectie 1 van de aanvraag omvat een beschrijving van de structuur en de activiteiten van EMCO, 
Nord Pool en de Nord Pool Holding. Deze structuur is het gevolg van de scheiding van Nord Pool AS in 
2018, waarbij de monopolistische MCO-functies (marktkoppelingsactiviteiten) werden toegewezen 
aan EMCO en de commerciële activiteiten (beheer van de elektriciteitsbeurs) werden toegewezen aan 
Nord Pool. Beide organisaties worden vallen organisatorisch onder het moederbedrijf Nord Pool 
Holding. De situatie vóór3 en na de reorganisatie worden in Figuur 2 samengevat: 

 

Figuur 2: Originele en huidige structuur van Nord Pool en EMCO 

 

3 De originele structuur, waarbij van EMCO nog geen sprake was en alle activiteiten door Nord Pool werden uitgevoerd, is 
degene die van toepassing ten tijde van de originele aanduiding van Nord Pool als NEMO in België. De CREG bracht hierover 
advies uit in “Advies (A) 1503 over de aanvraag van Nord Pool Spot AS tot aanwijzing als benoemde 
elektriciteitsmarktbeheerder (NEMO)” 

 

https://www.creg.be/nl/publicaties/advies-a160114-cdc-1503
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31. EMCO stelt, in blz. 3 van haar aanvraag, dat de voornaamste reden voor de reorganisatie van de 
structuur gericht is op het vermijden van het inherente conflict tussen de monopolistische entiteit die 
de MCO functies uitoefent en de concurrentiële elektriciteitsbeurs, die de markt organiseert en de 
klanten contracteert. De CREG heeft in het verleden reeds op dit gevaar gewezen, onder meer in haar 
studie met betrekking tot de organisatie van energiebeurzen.4 

32. Artikel 81 van de CACM GL staat toe dat, in dergelijke situaties, één entiteit (de aangewezen 
NEMO) taken delegeert aan een derde partij. Concreet delegeert EMCO, na het bekomen van de 
aanduiding als NEMO in België, verschillende taken met betrekking tot het operationele beheer en de 
contractuele contacten met haar klanten, uit aan Nord Pool. De CACM GL bepaalt echter duidelijk dat 
het EMCO blijft die verantwoordelijk is voor de overeenstemming met de CACM GL en de delegerende 
partij dient te waken over de mate waarin de derde partij aan haar verplichtingen kan voldoen. 

33. De aanvraag van EMCO bevat, in bijlage 1, een contract dat de samenwerking tussen EMCO en 
Nord Pool vastlegt (i.e. de zogenaamde Cooperation Agreement). Hier wordt op ondubbelzinnige en 
precieze wijze vastgelegd welke taken Nord Pool in naam van EMCO uitvoert. Dit staat ook beschreven 
in de aanvraag zélf. EMCO blijft verantwoordelijk voor de zogenaamde MCO functies, dit zijn alle 
functies die de marktkoppeling en de samenwerking met andere NEMO’s en TSOs omhelzen. Nord 
Pool daarentegen voert het operationeel beheer van de elektriciteitsbeurs uit, van het contracteren 
van klanten over het verzamelen en anonimiseren van biedingen tot het publiceren van de correcte 
prijzen en uitgewisselde volumes. 

34. De CREG is van mening dat de verdeling van de taken, opgelijst in artikel 7 van de CACM GL en 
waarvoor EMCO finaal verantwoordelijk is, tussen EMCO en Nord Pool, op een degelijke wijze 
georganiseerd is. De scheiding tussen beide entiteiten laat het beide partijen, voor zover de CREG kan 
inschatten, toe om op correcte wijze de negatieve gevolgen van het inherente conflict tussen een 
monopolistische functie die wordt uitgevoerd door verschillende concurrerende entiteiten te doen 
afnemen. 

3.2. BESPREKING VAN DE AANWIJZINGSCRITERIA 

3.2.1. De vereiste middelen 

a) hij beschikt over afdoende hulpmiddelen, of gaat daarvoor contracten aan, voor een 
gemeenschappelijke, gecoördineerde en aan de regelgeving voldoende uitvoering van 
eenvormige day-ahead- en/of intraday-koppeling, inclusief de hulpmiddelen die vereist zijn 
om de NEMO-functies uit te oefenen, de vereiste financiële middelen, de noodzakelijke 
informatietechnologie, de technische infrastructuur en de operationele procedures, of hij 
toont aan in staat te zijn om deze hulpmiddelen binnen een redelijke voorbereidende termijn 
beschikbaar te stellen alvorens zijn in artikel 7, van de CAM GL bedoelde taken op te nemen; 

3.2.1.1. Financiële middelen 

35. De jaarrekeningen van EMCO 2018 en Nord Pool SA 2018 zijn aan de aanvraag toegevoegd in 
bijlage 2 (EMCO) en bijlage 3 (Nord Pool). Bijlage 4 omvat het Jaarrapport van Nord Pool waarin de 
belangrijkste trends en gebeurtenissen die een impact hadden op de groep, worden uiteengezet. 
Bijlagen 11 en 12, ten slotte, omvatten de rapporten aan de Raad van Bestuur van EMCO en Nord Pool 
voor het jaar 2018. 

 

4 Studie (F) 1289 over het beheer van energiebeurzen: mededinging of regulering? 

https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f140130-cdc-1289
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36. De financiering van EMCO, die geen inkomsten uit operationele activiteiten heeft, wordt 
beschreven in deel 4 van de Cooperation Agreement (bijlage 1 aan de aanvraag). Hier wordt 
verduidelijkt dat een basisvergoeding aan EMCO wordt betaald door Nord Pool, in ruil voor het 
uitvoeren van de MCO functies.5 EMCO geeft aan te streven naar een neutrale EBITDA, d.w.z. dat de 
bijdrage van Nord Pool de operationele kosten van EMCO zo dicht mogelijk dient te benaderen. Aan 
deze bijdrage worden de bijdragen van TSB’s, in het kader van de toepassing van artikel 80 van de 
CACM GL – voor zover goedgekeurd door de regulerende instanties – toegevoegd. 

37. In de aanvraag van EMCO worden de belangrijkste risico’s voor de continuïteit en de financiële 
stabiliteit opgesomd. EMCO opereert in een gereguleerde omgeving, waar de grootste bedreiging(en) 
komen van bestaande en potentieel nieuwe concurrenten, wijzigingen in het regulatoir of wetgevend 
kader en technische wijzigingen aan de producten en marktorganisatie. Daarnaast zijn er de 
valutarisico’s (aangezien EMCO en Nord Pool in verschillende markten actief zijn) en de kredietrisico’s 
waarvoor waarborgen gevraagd worden bij haar klanten. Zonder evenwel dieper in te gaan op deze 
risico’s, geeft EMCO aan dat het financieel beheer van de onderneming gericht is op het vermijden of 
mitigeren van de impact van deze risico’s. 

3.2.1.2. Informatietechnologie, technische infrastructuur en operationele procedures 

38. Teneinde haar taken als NEMO op een passende wijze te kunnen uitvoeren, dient EMCO aan te 
tonen over de nodige IT- en technische hulpmiddelen te beschikken – of hierover binnen een redelijke 
voorbereidende termijn te zullen kunnen beschikken. Deze worden voor de eenvormige day-ahead en 
intradaykoppeling beschreven in de aanvraag. 

39. De operationele procedures, processen en taken zijn, voor het day-ahead tijdbestek, beschreven 
in de MRC procedures (i.e. de DAOA en de ANDOA of All NEMOs Day-Ahead Operational Agreement). 
De koppeling van de day-aheadmarkten wordt, door EMCO, via verschillende platformen uitgevoerd. 
Deze platformen zijn soms individueel ontwikkeld (bv. SESAM voor de koppeling van de markten in de 
Nordic en Baltic biedzones) en soms in samenwerking met de andere NEMO’s (bv. Euphemia als 
prijskoppelingsalgoritme voor alle NEMO’s). 

40. De operationele procedures die gericht zijn op het verzekeren van de day-ahead- en 
intradaykoppeling in verschillende situaties, worden beschreven in sectie 1 van de aanvraag. Voor day-
aheadkoppeling wordt voorzien in procedures voor normale bedrijfsvoering, procedures die gericht 
zijn op het oplossen van problemen die zich voordoen die de normale bedrijfsvoering kunnen 
belemmeren en procedures die de operationele continuïteit waarborgen wanneer de eerste twee 
procedures mislukken. 

41. Hoewel verschillende van deze procedures werden goedgekeurd door de CREG in samenspraak 
met de andere regulerende instanties, dient de Minister aandacht te besteden aan het feit dat de 
samenhang tussen deze verschillende procedures, inclusief de verschillende deadlines voor de 
normale bedrijfsvoering of de mitigerende maatregelen om eventuele probleem op te lossen, niet 
worden beschreven in de aanvraag noch in haar bijlagen. 

42. De CREG merkt op dat, bij wijze van voorbeeld, de normale bedrijfsvoering ernstig werd 
verstoord op 4 februari 2020 voor de koppeling van de day-aheadmarkten van EMCO en Nord Pool. 
Een gedetailleerde beschrijving van de verschillende procedures, zowel op het niveau van EMCO en 
Nord Pool als op het niveau van MRC en PCR, zou het toelaten aan zowel de marktdeelnemers als aan 
andere belanghebbenden (onder meer TSB’s, regulerende instanties, JAO…) om op een efficiënte en 
snelle wijze te kunnen inspelen op veranderende procedures die het gevolg zijn van interne of externe 

 

5 Hoewel het eigenlijk Nord Pool is die een aantal taken voor EMCO uitvoert, zie randnummer 33. 
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problemen in de marktkoppelingsprocedures. De CREG merkt op dat, op verschillende niveaus, 
onderzoeken worden uitgevoerd naar de oorzaken en het afwikkelen van deze procedures op 4 
februari 2020. De Minister kan de uitkomsten van deze onderzoeken, wanneer ze beschikbaar zijn, in 
overweging nemen in haar analyse van de aanvraag van EMCO en in het bijzonder de naleving van het 
eerste aanwijzingscriterium. 

43. Naast de platformen voor de koppeling van de markten en de interactie met de klanten, zijn er 
verschillende procedures ontwikkeld voor het rapporteren van gegevens in het kader van REMIT, voor 
het signaleren van dringende informatie naar marktdeelnemers via Urgent Market Messages (UMM’s) 
en voor het doorgeven van data aan marktdeelnemers, voor intern gebruik en voor externe platforms 
(bv. de Entso-E Transparency Platform). 

44. Uit wat voorafgaat, kan de CREG vaststellen dat EMCO op datum van de aanvraag voldoet aan 
de eisen in artikel 6, eerste lid, a) van de CACM GL. 

3.2.2. Open toegang tot informatie 

b) hij is in staat ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers een open toegang hebben tot 
informatie met betrekking tot de in artikel 7, van de CACM GL bedoelde NEMO-taken; 

45. De informatie met betrekking tot de activiteiten in artikels 48, 60 en 62 van de CACM GL, die 
handelen over de rapportering van de uitkomsten van het eenvormige day-ahead en 
intradaykoppelingsproces, worden volgens EMCO en Nord Pool onmiddellijk ter beschikking gesteld 
van de marktdeelnemers. Dit blijkt inderdaad uit de procedures voor de bekendmaking van de 
marktresultaten aan haar deelnemers. 

46. Met betrekking tot artikels 7 en 9 van de CACM GL, verbindt EMCO zich er toe op transparante 
en toegankelijke wijze alle informatie met betrekking tot haar taken te publiceren. Bovendien worden 
alle (goedgekeurde) voorwaarden en methodologieën in het kader van de CACM GL (zoals bijvoorbeeld 
de methodologie voor het prijskoppelingsalgoritme) in eerste instantie geconsulteerd bij de 
belanghebbenden en marktdeelnemers, en na goedkeuring gepubliceerd door alle NEMO’s. 

47. De CREG is van mening dat EMCO, zoals beschreven in sectie 2 van de aanvraag, voldoet aan de 
vereiste in artikel 6, eerste lid, b) van de CACM GL. 

3.2.3. Kostenrapportering 

c) hij is kostenefficiënt op het gebied van de eenvormige day-ahead- en intraday-koppeling 
en houdt in zijn interne boekhouding afzonderlijke rekeningen bij voor de MCO-functies en 
andere activiteiten teneinde kruissubsidiëring te voorkomen; 

48. De Cooperation Agreement van EMCO en Nord Pool bepaalt dat Nord Pool alle kosten van 
EMCO, die niet kunnen worden gedekt door de kostenterugwinningsmechanismen in de CACM GL of 
door andere inkomsten, ten laste van Nord Pool vallen. Hiertoe betaalt Nord Pool, op jaarlijkse basis, 
een “license fee” die vijf percent hoger ligt dan de kostenbasis van EMCO. Deze kostenbasis is het 
verschil tussen de operationele kosten van EMCO en de kosten die via de goedkeuring van de 
regulerende instantie bij de TSB teruggewonnen worden enerzijds en eventuele andere inkomsten 
anderzijds. 

49. De rapportering van de kosten van EMCO in haar functie als beheerder van de MCO-functies, en 
Nord Pool als energiebeurs, zijn aldus duidelijk gescheiden. De kosten gelinkt aan het uitvoeren van de 
MCO-functies worden door EMCO, op Europees, regionaal en nationaal niveau gerapporteerd. 
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Vervolgens wordt het onderscheid gemaakt tussen de kosten die gezamenlijk (door TSB’s, door 
NEMO’s, of door TSB’s en NEMO’s) of individueel (door EMCO) gemaakt en gedragen worden. 

50. De CREG wenst er op te wijzen dat, ondanks de beschrijving van de verschillende 
kostencategorieën en de wijze waarop ze gerapporteerd worden, geen budgetten of historische kosten 
worden opgenomen in de aanvraag, ter informatieve titel. De rapportering van de kosten vormt, op 
dit moment, het onderwerp van discussie tussen de verschillende NEMO’s, TSB’s en regulerende 
instanties op Europees niveau. Deze kosten dienen vervolgens, op basis van de verdeelsleutel voorzien 
in artikel 80, tweede lid van de CACM GL, aan EMCO voor wat betreft haar kosten in België te worden 
toegewezen. Vervolgens kan, door de CREG, worden toegestaan dat (een deel van) deze kosten 
worden gerecupereerd via een bijdrage van Elia, conform de bepalingen in artikel 76, tweede lid van 
de CACM GL. Dit gebeurde reeds voor de kosten verbonden aan het uitvoeren van de MCO-functies in 
het kalenderjaar 2017 en 2018; de bijdrage voor de kosten van 2019 vormen momenteel het 
onderwerp van een apart goedkeuringstraject door de CREG. 
 

51. Uit wat voorafgaat, kan de CREG vaststellen dat EMCO op datum van de aanvraag om als NEMO 
te worden benoemd beantwoordt aan de eisen gesteld in artikel 6, eerste lid, c) van de CACM GL. 

3.2.4. Ontvlechting 

d) hij heeft een adequaat niveau van scheiding van bedrijfsactiviteiten met andere 
marktdeelnemers; 

52. De ontvlechting van de bedrijfsactiviteiten met andere marktdeelnemers wordt hierna door de 
CREG onderzocht aan de hand van de eigendomsstructuren van EMCO, Nord Pool en de Nord Pool 
Holding. Het beheer van EMCO bestaat uit de Raad van Bestuur enerzijds, en de CEO en zijn 
managementteam anderzijds. Deze structuur is verantwoordelijk voor het beheer van zowel EMCO, 
Nord Pool als Nord Pool Holding. Naast deze twee entiteiten bestaat er een Nord Pool Advisory Board, 
waarin vertegenwoordigers van handelaars en industriële klanten advies geven met betrekking tot 
operationele en strategische activiteiten van de groep. Deze Advisory Board rapporteert rechtstreeks 
aan de Raad van Bestuur. 

53. De aandelen van de Nord Pool Holding zijn verdeeld over Euronext (66%) en een gezamenlijke 
holding van de TSB’s van Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Letland, Estland en Litouwen 
(34%). 

54. De CREG is van mening dat uit de eigendomsstructuur van EMCO, Nord Pool en de Nord Pool 
Holding geen aanwijzing bestaat dat de bedrijfsactiviteiten met die van andere marktdeelnemers, niet 
voldoende zou zijn gescheiden. EMCO voldoet aldus op datum van de aanvraag aan de vereiste in 
artikel 6, eerste lid, d) van de CACM GL. 

3.2.5. Kruissubsidiëring 

e) indien hij in een lidstaat is aangewezen als nationaal wettelijk monopolie voor day-ahead- 
en intraday-handelsdiensten, gebruikt hij de in artikel 5, lid 1, van de CACM GL bedoelde 
vergoedingen niet ter financiering van zijn day-ahead- of intraday-activiteiten in een andere 
lidstaat dan die waarin de vergoedingen zijn geïnd; 

55. De aanvraag vermeldt dat bij de indiening ervan EMCO in geen enkel van de lidstaten waarin het 
actief is, noch in Noorwegen over een wettelijk monopolie beschikt. 
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56. Op basis van deze verklaring stelt de CREG vast dat EMCO niet is aangewezen als een nationaal 
wettelijk monopolie voor day-ahead en intradayhandelsdiensten in een andere lidstaat, waardoor 
Nord Pool voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 6, e), van de CACM GL. 

3.2.6. Niet-discriminerende behandeling 

f) hij is in staat alle marktdeelnemers op niet-discriminerende wijze te behandelen; 

57. De niet-discriminerende toegang tot de (grensoverschrijdende) transmissiecapaciteiten is één 
van de sleutelfactoren in de succesvolle liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkten. De CREG 
wees in het verleden, onder meer in haar Studie (F) 12896, op het belang van een regulering die is 
gericht op het vermijden van de prikkels voor een beurs om de toegang van bepaalde marktspelers tot 
het transmissienetwerk te beperken of te bevorderen, bijvoorbeeld naargelang de winstgevendheid 
van het marktsegment. 

58. De toegang tot de markten van EMCO wordt geregeld via het lidmaatschap, dat een objectieve 
en gestandaardiseerde toegangsprocedure kent. Om lid te worden, dient een marktdeelnemer aan 
een aantal objectieve criteria (met betrekking tot de financiële viabiliteit en de operationele 
mogelijkheid om aan de markt dele te nemen) te voldoen, waarna ze de voorwaarden in de Nord Pool 
Rulebook dient te ondertekenen. Deze criteria, regels en voorwaarden zijn opgenomen in de Nord Pool 
Rulebook en zijn online beschikbaar. 

59. EMCO benadrukt in haar aanvraag dat deze regels en voorwaarden van toepassing zijn op al 
haar markten (ongeacht of ze er als NEMO is aangeduid, of er opereert via een passport uit een andere 
Lidstaat) en voor alle (potentiële) marktdeelnemers. De CREG is van mening dat, op basis van de uitleg 
verschaft door EMCO, ze op moment van de aanvraag voldoet aan de vereisten in artikel 6, eerste lid, 
f) van de CACM GL. 

3.2.7. Marktbewaking 

g) hij beschikt over passende marktbewakingsregelingen; 

60. Sectie 7 van de aanvraag van EMCO beschrijft de mate waarin EMCO voldoet aan de 
verplichtingen in de CACM GL met betrekking tot de bewaking van de markt en de bepalingen in de 
REMIT Verordening.7 EMCO is, volgens deze wetgeving, verplicht om maatregelen te installeren om 
marktmanipulatie en handel met voorkennis te vermijden en dient bovendien elke mogelijke inbreuk 
tegen deze regels te rapporteren aan de regulerende instanties. 

61. Binnen EMCO is een afdeling, onafhankelijk van de rest van de organisatie, belast met het 
toezicht op de markten: de Market Surveillance department. Hierbinnen zijn 5 werknemers actief. 
EMCO heeft, tijdens een vergadering met de CREG op 25 februari 2020, de werking van het 
departement en de regels voor markttoezicht toegelicht.  

62. In haar aanvraag beschrijft EMCO, bovendien: 

- de trainingsmogelijkheden inzake REMIT die de personeelsleden volgen; en 

 

6 Studie (F)1289 over het beheer van energiebeurzen: mededinging of regulering 
7 Verordening (EU) 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt voor energie 

https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f140130-cdc-1289
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- de procedures voor het verzamelen van data, het monitoren van handelsactiviteiten en 
het identificeren en analyseren van mogelijke REMIT-zaken, inclusief de wijze waarop 
potentiële inbreuken intern dienen te worden geëscaleerd. 

63. De CREG is van mening dat de in werking zijnde maatregelen en het specifieke departement 
voor markttoezicht het aan EMCO en Nord Pool toelaat om op gepaste wijze het toezicht uit te 
oefenen, waardoor EMCO voldoet aan de vereiste in artikel 6, eerste lid, g) van de CACM GL. 

3.2.8. Transparantie en vertrouwelijkheid 

h) hij beschikt over de nodige transparantie- en vertrouwelijkheidsovereenkomsten met 
marktdeelnemers en de TSB's; 

64. De akkoorden met de TSB’s, opgelijst in Tabel 1 van de aanvraag, omvatten de nodige bepalingen 
met betrekking tot de transparantie van de gegevens en de vertrouwelijkheid van de geleverde 
informatie.  

65. In haar contracten met de klanten, verbindt Nord Pool zich er toe om alle (toegang tot) 
informatie met betrekking tot de activiteiten of de persoonlijke informatie van haar marktdeelnemers 
af te schermen. De Nord Pool Spot Client Agreement, ondertekend door elke marktdeelnemer (die al 
dan niet direct of via een intermediair actief is op Nord Pool) omvat de nodige bepalingen met 
betrekking tot transparantie en vertrouwelijkheid.  

66. De CREG is van mening dat EMCO, via Nord Pool, op deze wijze voldoet aan de vereiste in artikel 
6, eerste lid, h) van de CACM GL.  

3.2.9. Clearing en afwikkeling 

i) hij is in staat de nodige clearing- en afwikkelingsdiensten te leveren;  

67. De clearing- en afwikkelingsdiensten worden uiteengezet in sectie 9 van de aanvraag. Hier wordt 
beschreven welke akkoorden werden afgesloten tussen Nord Pool en de andere NEMO’s en TSB’s. Het 
belangrijkste akkoord is de Multi-Link Settlement Agreement. Dit is een contract tussen Nord Pool en 
European Commodity Clearing (ECC, de centrale tegenpartij van EPEX SPOT) voor het day-ahead en 
intraday tijdsbestek. Hierin worden alle bepalingen opgenomen die beschrijven welke de taken zijn die 
Nord Pool en ECC dienen uit te voeren om de financiële clearing en afwikkeling te verzorgen. Dit 
contract werd toegevoegd in bijlage 31 van de aanvraag. 

68.  De CREG merkt op dat, door de strikte interpretatie van artikel 81 van de CACM GL, EMCO 
ervoor verantwoordelijk blijft dat de clearing en afwikkeling op een wijze gebeurt die conform is met 
de algemene beginselen van de CACM GL en de specifieke vereisten in artikel 68. Niettegenstaande 
het feit dat de eerder genoemde contracten werden afgesloten tussen Nord Pool en ECC (twee 
entiteiten die niet als NEMO werden aangeduid), blijven het EMCO (en EPEX voor ECC) die 
verantwoordelijk zijn voor de conformiteit met de CACM GL. De CREG is daarnaast van mening dat uit 
de geleverde informatie blijkt dat Nord Pool, voor EMCO, de nodig clearing- en afwikkelingsdiensten 
kan uitvoeren en EMCO dus op deze wijze voldoet aan de vereiste in artikel 6, eerste lid, i) van de 
CACM GL. 
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3.2.10. Coördinatie met de TSB 

j) hij is in staat de vereiste communicatiesystemen en -routines voor de coördinatie met de 
TSB's van de lidstaat op te zetten; 

69. In haar aanvraag, onder sectie 10, beschrijft EMCO alle contractuele relaties tussen de NEMO’s 
en de TSB’s voor de marktkoppeling in de biedzones waarin Nord Pool actief is (als aangewezen NEMO 
of waarin ze opereert via de passporting methode). Deze contracten zijn, met name, de Day Ahead 
Operational Agreement (DAOA) en de Intraday Operational Agreement (IDOA) en worden toegevoegd 
in bijlage aan de aanvraag. Tabel 1 in de aanvraag omvat deze contracten, net als meer regionale en 
nationale overeenkomsten met andere NEMO’s en TSB’s. 

70. De voorwaarden en procedures voor de communicatie tussen EMCO, Nord Pool en de andere 
deelnemers van de enkelvormige day-ahead en intradaykoppeling worden beschreven in deze DAOA 
en IDOA.  

71. De CREG is van mening dat de beschreven procedures blijk geven van het feit dat EMCO (en 
Nord Pool), in staat zijn de vereiste communicatiesystemen en -routines op te zetten en dat EMCO op 
deze wijze voldoet aan de eisen in artikel 6, eerste lid, j) van de CACM GL. 

3.3. TERMIJN OM ALS NEMO TE WORDEN AANGEDUID 

72. Overeenkomstig artikel 4.2, van de CACM GL wordt een NEMO aangewezen voor een initiële 
termijn van vier jaar. Voor een herbenoeming nadien bepaalt de CACM GL niets. 

73. De CREG is van oordeel dat de aanvraag tot aanwijzing van EMCO als NEMO voor een 
onbepaalde duur kan worden toegekend, op voorwaarde dat EMCO jaarlijks aan de minister een 
monitoringsrapport meedeelt dat de inachtneming van de aanwijzingscriteria bedoeld in artikel 6, van 
de CACM GL door EMCO aantoont. 

74. Het monitoringsrapport wordt bij voorkeur aan de minister ten laatste één maand na de 
verjaardag van de aanwijzing als NEMO meegedeeld. 
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4. CONCLUSIE 

De CREG is van oordeel dat de aanvraag van EMCO om als NEMO te worden aangeduid en zoals gericht 
aan de minister op 10 februari 2020, beantwoordt aan de aanwijzingscriteria van artikel 6, van de 
verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren 
betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer. 

Bijgevolg is de CREG van oordeel dat de minister met toepassing van artikel 4.4 van de verordening 
(EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende 
capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, EMCO als NEMO kan aanduiden voor de uitvoering van de 
day-ahead en de intraday-koppeling voor een onbepaalde duur mits EMCO jaarlijks een 
monitoringsrapport aan de minister overhandigt zoals bedoeld in de paragrafen 73 en 74 van huidige 
beslissing. 
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