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EXECUTIVE SUMMARY
De financiële crisis van 2008 heeft de aandacht gevestigd op de zwakke punten van de financiële
markten. Die hebben ertoe geleid dat er snel werk werd gemaakt van de invoering van nieuwe meer
dwingende reglementaire maatregelen die in drie wetgevingsteksten werden gegoten. Het voorwerp
van deze studie bestaat erin om op een pedagogische manier de wetgevingsteksten betreffende de
transparantie, REMIT en de financiële instrumenten uiteen te zetten en te illustreren aan de hand van
ervaringen van enkele betrokken actoren.
Door deze materies wettelijk te regelen, beoogt Europa de transparantie van de financiële markten via
een monitoring (toezicht) die (dat) door haar eigen actoren wordt georganiseerd. Een monitoring die,
wanneer ze werkelijk effectief zal zijn, op nationaal niveau de door de regulators uitgevoerde
regelmatige monitoring zal aanvullen.
Voor de Belgische markt publiceert de CREG al enkele jaren studies1 over de werking van de markt en
de evolutie van de Belgische groothandelsprijs voor elektriciteit en aardgas. De wet van 8 januari 2012
tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de
wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen geeft de CREG specifiek de bevoegdheid om toezicht te houden op2 "de mate van
transparantie met inbegrip van de groothandelsprijzen" en op "de naleving van de
transparantieverplichtingen" door de elektriciteits- en aardgasbedrijven.
De CREG die haar opdracht van regulator blijft voortzetten en de effectieve kwaliteit van de
transparantie op de Belgische markt wil evalueren om er de goede werking van te verbeteren, zal
binnenkort een openbare raadpleging bij alle marktdeelnemers houden om hun opvattingen en
concrete suggesties in te zamelen. Later zal de CREG een samenvatting van de verzamelde
beoordelingen publiceren.
Rekening houdend met de snelle evolutie van de Europese wetgeving op die gebieden zal de CREG,
indien mogelijk in samenwerking met bepaalde toezichthoudende autoriteiten, deze studie regelmatig
bijwerken om aan de marktdeelnemers een leidraad voor de Belgische markt te kunnen aanbieden
door te trachten het pedagogische karakter ervan te verbeteren.

1

De CREG ziet er onder meer op toe dat de technische en tarifaire toestand van de aardgas- en elektriciteitssector, evenals
de evoluties ervan, het algemeen belang beogen en binnen het algemene energiebeleid kaderen. In dat verband publiceert
de CREG sinds 2007 monitoringstudies over de werking van de Belgische groothandelsprijzen voor aardgas (gaswet, artikel
15/14, § 2, tweede lid, 12°) en elektriciteit (elektriciteitswet, artikel 23, § 2, tweede lid, 19°).
2 Artikel 23, § 2, 5° van de elektriciteitswet en artikel 15/14, § 2, 16° van de gaswet.
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INLEIDING
Op grond van artikel 23, § 1, 1° en 2° en, § 2, tweede lid, 2°, 3°, 4°, 5° en 8° van de wet van 29
april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) en artikel
15/14, § 1, 1° en 2° en, § 2, tweede lid, 2°, 3°, 5°, 5°bis en 16° van de wet van 12 april 1965 betreffende
het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna: de gaswet) kan de
COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna: de CREG) op eigen
initiatief onderzoeken en studies uitvoeren in verband met de elektriciteits- en aardgasmarkt.
Deze studie wordt uitgevoerd in het kader van het beleidsplan van de CREG van het jaar 2016
van 29 oktober 2015 dat tot doel heeft om na te gaan of de Belgische transmissienetbeheerders
(hierna: TNB’s) de Europese reglementen en Europese richtlijnen correct toepassen, en van het
beleidsplan van de CREG van het jaar 2017 van 27 oktober 2016 dat tot doel heeft om de markt te
informeren over de talrijke implicaties en gevolgen van de Europese reglementen en de omgezette of
nog om te zetten Europese richtlijnen betreffende de transparantie, REMIT en de financiële
instrumenten. De mee te delen informatie, de reporting ervan, de platformen waarop ze zal worden
verspreid en de controles die eruit zullen voortvloeien, moeten namelijk het voorwerp uitmaken van
een zo breed mogelijke informatieverstrekking, met inachtneming van de competenties van alle
marktdeelnemers.
De CREG heeft verschillende marktdeelnemers ondervraagd om inlichtingen in te winnen over
de informatiestromen tussen de marktdeelnemers en/of om de door sommige marktdeelnemers
meegedeelde informatie te controleren.
In fine bestaat het in deze studie nagestreefde doel van de CREG erin om erop toe te zien dat
transparantie, term die 23 keer wordt gebruikt in haar beleidsplan van 2016 en 46 keer in dat van 2017,
op de markten prevaleert, om uiteindelijk te komen tot een concurrerende interne elektriciteits- en
aardgasmarkt die openstaat voor alle marktdeelnemers, met inbegrip van de afnemers.
Deze studie is opgedeeld in 5 hoofdstukken:
-

het wettelijk kader betreffende de regelgeving van de transparantie, REMIT en de financiële
instrumenten ;

-

een beschrijving van de voornaamste autoriteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks instaan
voor de regulering van de elektriciteits- en gasmarkt ;

-

de marktdeelnemers die in het kader van deze studie werden beschouwd als
gegevensleveranciers en primaire bezitters van de gegevens ;

-

een openbare raadpleging over de transparantie van de groothandelsmarkten van aardgas en
elektriciteit bij de marktdeelnemers zodat zij de toepassing van de transparantieregels in
België evalueren ;

-

de voornaamste conclusies van de studie.

Op 7 september 2017 heeft de CREG Fluxys en Elia gevraagd schriftelijk te bevestigen dat de nietvertrouwelijke versie van deze studie geen vertrouwelijke informatie bevat. Terwijl Fluxys op 15
september 2017 bevestigd heeft dat de studie gepubliceerd mocht worden, heeft Elia op 15 en 22
september 2017 nieuwe informatie verstrekt waarmee rekening gehouden is.
De studie van 7 september 2017 is derhalve gewijzigd en goedgekeurd door het directiecomité van de
CREG tijdens zijn vergadering van 5 oktober 2017.
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WETTELIJK KADER
SAMENVATTING
In het kader van de ontwikkeling van de Europese interne aardgas- en elektriciteitsmarkt wilde
de Europese Unie een omgeving creëren waarin de marktdeelnemers vertrouwen kunnen hebben in
de integriteit van deze markt.
Het wettelijke kader waarin de elektriciteits- en aardgasmarkten3 werken en/of zullen werken, wordt
geanalyseerd vanuit drie invalshoeken die één onverbrekelijk geheel vormen.
Dit drieledige standpunt omvat drie kennelijk gescheiden wetgevingsteksten die de Europese wetgever
echter wilde integreren :
-

Transparantie, georganiseerd door verordeningen (EG) nr. 714/2009 en 543/2013 voor de
elektriciteit en verordening (EG) nr. 715/2009 voor aardgas, maar die ook is opgenomen in
REMIT-verordening (EU) nr. 1227/2011 en de uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014
ervan ;

-

REMIT wordt bepaald door verordening (EU) nr. 1227/2011 en uitvoeringsverordening (EU) nr.
1348/2014;

-

de regelgeving betreffende de markten voor Financiële Instrumenten bestaat voornamelijk uit
verordening (EU) nr. 596/2014 (MAR), richtlijn 2014/57/EU (MAD II), verordening (EU) nr.
648/2012 (EMIR), zoals gewijzigd door verordening (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) en, tot 2 januari
2018, richtlijn 2004/39/EG (MiFID), vervolgens, vanaf 3 januari 2018, richtlijn 2014/65/EU
(MiFID II). Bovendien is REMIT ook van toepassing op de voor de groothandel bestemde
energieproducten.

De verordeningen en richtlijnen die in deze studie zijn opgenomen, vallen op zeer synthetische
wijze onder het afgeleid Europees recht.
Bovenaan de hiërarchie staan de normen van "primair" Unierecht, met name de verdragen (VEU en
VWEU4), de verdragen waarbij ze werden gewijzigd en aangevuld, de toetredingsverdragen en
toetredingsakten, de grondrechten en de algemene rechtsbeginselen waarvan het Hof van Justitie op
grond van artikel 19 VEU de eerbiediging verzekert. Aangezien de instellingen en organen optreden
binnen de hun door de verdragen verleende bevoegdheden, is het "afgeleide" Unierecht aan die
primaire normen onderworpen5.
Binnen het afgeleide Unierecht bepaalt niet de vorm maar wel de aard van een norm haar plaats in de
rechtsorde. De overeenkomsten die de Unie in het internationaal rechtsverkeer sluit, genieten een
hogere rechtskracht dan de andere "afgeleide" Uniehandelingen. Binnen deze andere afgeleide
Uniehandelingen hebben normen van wetgevende aard voorrang op de uitvoeringsbepalingen.
Verordeningen, richtlijnen en besluiten kunnen zowel voor wetgevingshandelingen worden gebruikt
als voor handelingen die wetgevingshandelingen uitvoeren of andere uitvoeringshandelingen
uitvoeren6.

3

Zie bijlage 5.3, blz. 142 : “Beknopte beschrijving van de gas- en elektriciteitsmarkten”.
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
5
LENAERTS, K. en VAN NUFFEL, P., Europees recht, Intersentia, Antwerpen-Cambridge, 2011, nr. 700 en 704.
6
LENAERTS, K. en VAN NUFFEL, P., Europees recht, Intersentia, Antwerpen-Cambridge, 2011, nr. 701 en 756.
4
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De situatie die vanaf 3 januari 2018 zal gelden, wordt geïllustreerd in Figuur 1.
Zoals wordt beschreven in overweging 8 van verordening (EU) nr. 1227/2011, wilde de Europese
wetgever de bestaande grens tussen de energieproducten en bepaalde financiële instrumenten
bepalen: "Op de groothandelsmarkten voor energie wordt gehandeld in zowel derivaten, met hetzij
materiële hetzij financiële afwikkeling, als in grondstoffen. Het is dan ook belangrijk dat de voor de
derivatenmarkten gehanteerde definities van handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, die
marktmisbruik vormen, verenigbaar zijn met die welke voor de grondstoffenmarkten worden gebruikt.
Deze verordening moet derhalve in beginsel op alle gesloten transacties van toepassing zijn maar moet
tegelijkertijd rekening houden met de specifieke kenmerken van de groothandelsmarkten voor
energie."
INFRASTRUCTUREN

Voor de groothandel bestemde energieproducten
Financiële instrumenten

ENTSOG

ENTSOG

715/2009 (art. 18 en
afdeling I, deel 3) en
2010/685, 2012/490 en
2015/715

1227/2011 (art. 8)
1348/2014 (art. 9.1 en
9.2)

LNG

Elektriciteit

Transmissie

ENTSOE
1227/2011 (art. 8)
1348/2014 (art. 8)

Opslag

Aardgas

ENTSOE
714/2009 en
543/2013 (art. 6 tot 17)

ALSI

ALSI

715/2009
(art. 19)

1348/2014
(art. 9.3 tot 9.6)

Derivaten

2014/65/EU
Bijlage I
afdelingen C 5, C 7, C 10

MiFID II

MiFID II

2014/65/EU
Bijlage I
afdelingen C 4, C 8
en C 9

2014/65/EU
Bijlage I
afdelingen C 1 tot C 3
en C 11

Spotproducten

AGSI+

AGSI+

leveringscontracten

715/2009
(art. 19)

1348/2014
(art. 9.7 tot 9.9)

> 600 GWh
1227/2011 art. 2, 4

TRANSPARANTIE
714/2009 + 543/2013
en 715/2009

MiFID II
Fysieke
leveringen

Gas & elektriciteit

transmissie, productie, …

Fundamentele
gegevens

MiFID II

MiFID II

2014/65/EU
Bijlage I
afdeling C 6
REMIT carve-out

2014/65/EU
Bijlage I
afdeling
C6

REMIT

MiFID II - MiFIR - MAR - CSMAD - EMIR

1227/2011 en 1348/2014

2014/65/EU - 648/2014 - 596/2014 - 2014/57/EU - 648/2012

ACER - CREG

ESMA - FSMA

713/2009 en elektriciteitswet van 29/04/1999

1095/2010 - wet van 2 augustus 2002

Figuur 1: drieledige en verticale structuur op 3 januari 2018 van de verordeningen betreffende de transparantie, REMIT en
de financiële instrumenten (voor meer gedetailleerde toelichtingen, zie punten 97 tot 104, evenals voetnoot 126, pag. 55)
Bron: CREG

Figuur 1 bevat drie wetgevingen die in verschillende opzichten die elektriciteits- en gasmarkten
regelen. Elke wetgeving wordt op erg synthetische wijze toegelicht in de volgende delen:




Transparantie in deel 1.2, pagina 8 ;
REMIT in deel 1.3, pagina 26 ;
de Financiële Instrumenten in deel 1.4, pagina 45.

De Europese en Belgische wetgevingen zijn onderling met elkaar verbonden, zoals blijkt uit Tabel
1. Elk grijs gekleurd vak geeft aan dat een wettekst naar een andere tekst verwijst. Zo werden de
Europese richtlijnen (derde pakket, MiFID I & II) omgezet in de elektriciteitswet en wordt erin verwezen
naar de verordeningen betreffende de transparantie (714/2009) en REMIT (1227/2011).
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leesrichting
Titel

Financiële instrumenten REMIT Transparantie

3de pakket
3de pakket
ACER
ENTSOE
ENTSOG
Trans-Europese infrastructuur
REMIT I
ESMA
MiFID I (opgeheven op 03/01/2018)
MiFID II (van kracht vanaf 03/01/2018)
MiFIR
MAD I (opgeheven sinds 3/7/2016)
CSMAD (+MAR=MADII) - om te zetten
MAR (+CSMAD=MADII)
EMIR

Referentie

Elektriciteitswet

Gaswet

Wet financiële
instrumenten

29-apr-1999

12-apr-1965

2-aug-2002

2009/72/EG
2009/73/EG
713/2009
714/2009
543/2013
715/2009
347/2013
1227/2011
1348/2014
1095/2010
2004/39/EG
2014/65/EU
600/2014
2003/6/EG
2014/57/EU
596/2014
648/2012

Tabel 1: onderlinge verbindingen tussen de verordeningen, de Europese richtlijnen en de Belgische wetten 7
Bron: CREG

Zowel op Europees als Belgisch niveau zullen de bovenvermelde wetgevingen de komende
maanden en jaren8 nog talrijke evoluties ondergaan, waaronder een betere onderlinge harmonisatie.

TRANSPARANTIE
Wettelijk kader
De wetgeving betreffende (de verbetering van) de transparantie van de elektriciteits- en
aardgasmarkten vindt haar oorsprong in het derde wetgevende pakket (en de wijzigingsakten die
rechtstreeks verbonden zijn met het 3e pakket) van de Europese Unie wat betreft de elektriciteits- en
gasmarkten9:
-

de Europese verordeningen10:


Verordening (EG) nr. 714/200911 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: 714/2009) ;

7

Zie ook punt 11 voor de Transparantie, punt 53 voor REMIT en punt 83 voor de Financiële Instrumenten, evenals Figuur 8
voor de chronologie van de verordeningen en richtlijnen betreffende de Financiële Instrumenten.
8 Winter Package of "Clean Energy for All Europeans" – "Schone energie voor alle Europeanen" kan worden geraadpleegd op
het volgende adres: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-cleanenergy-transition.
9 De interne energiemarkt die vanaf 1951 werd opgericht, heeft sindsdien talrijke ontwikkelingen doorgemaakt, waaronder
de aanneming van het derde pakket, door het Europees Parlement en de Raad, op 13 juli 2009, onder meer in de elektriciteitsen gassector. Dit derde pakket bestaat uit vijf teksten, waaronder twee richtlijnen, die onder andere de problematiek van de
transparantie en de bewaring van gegevens ter sprake brengen.
10 De in het Publicatieblad van de Europese Unie opgenomen Europese wetgeving kan worden gedownload op: http://eurlex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=nl.
11 Deze Verordening zal worden gewijzigd in het kader van het Winter Package.
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Verordening (EU) nr. 543/2013 van de Commissie van 14 juni 2013 betreffende de
toezending en publicatie van gegevens inzake de elektriciteitsmarkten en houdende
wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement
en de Raad (hierna: 543/2013) ;



Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli
2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot de aardgastransmissienetten
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (hierna: 715/2009) ;



-

-

o

Besluit (EU) 2010/685 van de Commissie van 10 november 2010 tot wijziging
van hoofdstuk 3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang
tot aardgastransmissienetten (hierna: 2010/685) ;

o

Besluit (EU) 2012/490 van de Commissie van 24 augustus 2012 houdende
wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot
aardgastransmissienetten (hierna: 2012/490) ;

o

Besluit (EU) 2015/715 van de Commissie van 30 april 2015 tot wijziging van
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de
Raad
betreffende
de
voorwaarden
voor
de
toegang
tot
aardgastransmissienetten (hierna: 2015/715) ;

Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april
2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot
intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen
(EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (hierna: 347/2013)

de Europese richtlijnen:


Richtlijn 2009/72/EG12 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking
van Richtlijn 2003/54/EG (hierna: 2009/72/EG) ;



Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot
intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (hierna: 2009/73/EG).

deze twee richtlijnen werden respectievelijk omgezet naar Belgisch recht in:


de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna:
de elektriciteitswet) ;



de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere
door middel van leidingen (hierna: de gaswet).

maar ook, naast het derde pakket, in:


12

Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25
oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt
voor energie (hierna: REMIT) ;

Deze richtlijn zal worden gewijzigd in het kader van het Winter Package.
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Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014 van de Commissie van 17 december 2014
inzake de informatieverstrekking overeenkomstig artikel 8, leden 2 en 6 van
Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (hierna:
1348/2014).
De voorwerpen en toepassingsgebieden van Verordeningen 714/2009 en 715/2009

Verordeningen 714/2009 en 715/2009 leggen het wettelijk kader vast om onder meer tot een
grotere transparantie op de Europese elektriciteits- en aardgasmarkten te komen. Ze geven aan de
marktdeelnemers meer informatie, zodat zij met meer kennis van zaken beslissingen kunnen nemen.
Verordening 714/2009 beoogt onder meer in artikel 1, tweede lid (b):
"het ontstaan te bevorderen van een goed functionerende en transparante groothandelsmarkt met een
hoog niveau van zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en te voorzien in mechanismen om deze
regels voor de grensoverschrijdende handel in elektriciteit te harmoniseren".
Verordening 715/2009 beoogt onder meer in artikel 1, derde lid (c):
"het ontstaan van een goed functionerende en transparante groothandelsmarkt met een hoge
zekerheid op het vlak van aardgasvoorziening te bevorderen en te voorzien in mechanismen om de
regels inzake netwerktoegang voor grensoverschrijdende uitwisseling van gas te harmoniseren".
De verplichtingen van de marktdeelnemers om de transparantie te bevorderen
Er zijn talrijke spelers13 op de elektriciteits-14 en aardgasmarkt15 en hun verplichtingen inzake de
publicatie van gegevens om Verordeningen 714/2009 en 715/2009, met inbegrip van de elektriciteitsen gaswet, na te leven hangen af van hun activiteiten en omvang.
Voor elektriciteit en aardgas kunnen vijf grote categorieën worden onderscheiden:
1)

producenten (enkel elektriciteit) en import ;

2)

transmissie en opslag (enkel gas) :

3)

distributeurs ;

4)

leveranciers ;

5)

consumenten en export.

Verschillende spelers combineren meerdere activiteiten en de genoemde activiteiten volgen niet
noodzakelijk de opgegeven volgorde. De geproduceerde elektriciteit kan bijvoorbeeld worden
geïnjecteerd in het enige transmissienet, rechtstreeks worden geïnjecteerd in de distributienetten of

13

Artikel 2, 7 van Verordening 1227/2011, marktdeelnemer: "elke persoon, met inbegrip van transmissiesysteembeheerders,
die transacties aangaat, onder meer door handelsorders te plaatsen, op een of meer groothandelsmarkten voor energie".
14
http://www.elia.be/nl/over-elia/spelers-op-de-elektriciteitsmarkt.
15
http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/About%20natural%20gas/Transmission/Transmission en
http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/About%20Fluxys/AboutFluxys.
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rechtstreeks worden verbruikt, terwijl ingevoerd aardgas (in gasvorm en/of LNG) hetzij in het enige
vervoersnet kan worden geïnjecteerd, hetzij kan worden opgeslagen.
De afnemers kunnen ofwel worden aangesloten op het transmissienet, ofwel op het distributienet.
Naast deze spelers zijn er ook nog de energiebeurzen voor elektriciteit en aardgas, die platformen16
zijn waar de marktdeelnemers energie kunnen aan- en verkopen.
De TNB’s raadplegen de voorschriften van Verordeningen 714/2009, 543/2013 en 715/2009 om
hun infrastructuurgegevens17 op de zowel nationale als Europese transparantieplatformen te
publiceren.
Voor de elektriciteitsgegevens dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de TNB’s en de
gegevensleveranciers die de ontvangen gegevens behandelen om ze mee te delen aan ENTSOE
enerzijds, en de primaire bezitters van de gegevens die hun gegevens voorleggen aan de TNB’s en/of
de gegevensleveranciers18 anderzijds (artikel 4 van 543/2013).
De primaire bezitters zijn onder meer: de transmissienetbeheerders, de distributienetbeheerders, de
opwekkingseenheden, de productie-eenheden, de verbruikseenheden, de beheerders van
gelijkstroomverbindingen, de transmissiecapaciteitstoewijzers, de elektriciteitsbeurzen en de
beheerders van balanceringsmarkten.
Voor de gasgegevens zijn er drie gegevensleveranciers: de TNB en de beheerders van LNG- en
opslaginstallaties (artikelen 18 en 19 van 715/2009).
Voor aardgas zijn er in Verordening 715/2009 geen geharmoniseerde publicatiedrempels opgenomen.
Voor elektriciteit zijn er daarentegen wel minimumdrempels vastgelegd op basis waarvan de gegevens
moeten worden meegedeeld. In 543/201319 moeten de verbruikseenheden (artikel 7), de opwekkingsen productie-eenheden (artikel 15), de transmissie-infrastructuur (artikelen 9 en 10) en de off-shorenetwerkinfrastructuur (artikel 10) met minstens een onbeschikbaarheid/wijziging van 100 MW,
bijvoorbeeld formeel worden meegedeeld aan het ENTSOE. De gegevens betreffende de productieeenheden (artikel 14) van minstens 100 MW moeten ook worden verstrekt. Voor de
opwekkingseenheden met een geïnstalleerde opwekkingscapaciteit van minstens 100 MW moet de
feitelijke opwekking worden gegeven en voor de feitelijke elektriciteitsproductie op basis van wind- en
zonne-energie zijn eveneens meerdere grenswaarden mogelijk (artikel 16).
Deze drempels werden vastgelegd in een Europees kader voor alle landen, ongeacht hun grootte. Voor
REMIT is er echter geen drempel vastgelegd, met uitzondering van artikel 2, 5, tweede lid van
Verordening 1227/2011 omdat de rapportage van fundamentele gegevens en de publicaties van de

16

Artikel 2, 4 van Verordening 1348/2014: "georganiseerde markt" (OMP),
a) een multilateraal systeem dat diverse aan- en verkoopbelangen van derde partijen in
groothandelsenergieproducten samenbrengt, of het samenbrengen daarvan vergemakkelijkt, op zulke wijze dat
daaruit een contract voortkomt
b) enig ander systeem of enige andere faciliteit waarbinnen diverse aan- en verkoopbelangen van derde partijen in
groothandelsenergieproducten kunnen interageren, op dergelijke wijze dat daaruit een contract kan voortkomen.
Hieronder vallen elektriciteits- en gasbeurzen, brokers en andere personen die beroepshalve transacties regelen, alsook
handelsplatformen als gedefinieerd in artikel 4 van Richtlijn 2014/65/EU (zie punt 88)van het Europees Parlement en de Raad,
zoals de RM, MTF en OTF.
17
Fundamentele gegevens voor REMIT.
18
Wordt in artikel 2, 14 van 543/2013 gedefinieerd als de entiteit die de gegevens verzendt naar het centrale platform voor
informatietransparantie (zie ook Figuur 2).
19
In artikel 5.5., i) van bijlage I van Verordening 714/2009 is eveneens het volgende vastgelegd: "De TNB’s publiceren minstens
de informatie vooraf over geplande uitval en verzamelde informatie achteraf over geplande en niet-geplande uitval die de
vorige dag heeft plaatsgevonden in opwekkingseenheden van meer dan 100 MW."
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UMM verplicht zijn zodra de prijs onder meer wordt beïnvloed door een onbeschikbaarheid van een
eenheid of een vermogenswijziging (zie ook punt 75).
De transparantieplatformen van de spelers van de Belgische elektriciteitsmarkt (zoals Elia
bijvoorbeeld) houden zich aan de Europese drempels die zijn vastgelegd in Verordeningen 714/2009
en 543/2013.
De materies betreffende de verantwoordelijkheid van de bezitter van de gegevens en de
marktdeelnemers, evenals de sancties komen aan bod in hoofdstuk 2 over de regelgevende
autoriteiten.
De transparantieplatformen
De
transparantieplatformen
zijn
voornamelijk
georganiseerd
rond
de
transmissienetbeheerders. De Belgische TNB’s werken onder meer met derden voor de gegevens
waarvan ze geen eigenaar zijn. Ze centraliseren deze gegevens alvorens ze naar de
transparantieplatformen worden gezonden.
De TNB’s maken de op de transparantieplatformen verzamelde gegevens over :
op Belgisch niveau
De twee transmissienetbeheerders moeten de wetgeving betreffende de transparantie
toepassen :
-

voor Elia: de elektriciteitswet en de Europese verordeningen 714/2009 en 543/2013 :

-

voor Fluxys, de gaswet en Europese verordening 715/2009.

Bijlagen VI.4 en VI.5 bevatten de organigrammen van de groepen Elia en Fluxys. Deze studie
heeft enkel betrekking op de gereguleerde activiteiten, zoals voorgeschreven door de geldende
wetgeving.
De CREG reguleert bij Elia de vennootschappen Elia System nv en Elia Asset nv, en bij Fluxys Belgium
nv, Fluxys LNG nv en Interconnector (IUK) Ltd.
De twee Belgische TNB’s beschikken elk over een transparantieplatform.
Elia
Ten behoeve van de Belgische markt publiceert Elia op haar website gegevens20 over de
nationale markt. Voor een aantal publicatiedomeinen wordt de gebruiker doorgestuurd naar het
Europese platform of op de partnerwebsites van Elia.
De gegevens op de website van Elia zijn opgesplitst in verschillende menu's:

20

-

realtime verbruiksgegevens en verbruiksvooruitzichten van de regelzone van Elia ;

-

gegevens over de interconnecties van Elia met andere landen (interconnectiecapaciteiten,
nominaties, fysieke stromen, onderhoudsplanning van de netonderdelen) ;

http://www.elia.be/nl/grid-data/transparantie.
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-

gegevens over de productie in de regelzone van Elia (productiepark, vooruitzichten voor de
beschikbare capaciteiten, nominaties, ongeplande buitendienststellingen van centrales,
geproduceerde capaciteiten, vooruitzichten voor de bouw van nieuwe productiecentrales) ;

-

gegevens over het evenwicht in de regelzone van Elia (onevenwicht in de regelzone van Elia,
de reserve die beschikbaar is voor regeling, activering van reserves door Elia,
onevenwichtstarief) ;

-

investeringsplan van het Elia-net.
Fluxys

Fluxys publiceert op haar website ook operationele gegevens21 over het gastransmissienet, de
opslaginstallatie in Loenhout en de LNG-terminal in Zeebrugge:
-

-

-

Vervoer van aardgas
o

capaciteit en contracten: overzicht van de geaggregeerde capaciteit op
interconnectiepunten en de exitpunten op de Belgische markt, en de verhandelde
capaciteit op de secundaire markt ;

o

onderhoud: overzicht van de geplande werken en interventies op het vervoersnet;

o

balancering en allocaties: de uurlijkse marktbalanceringspositie en de geschiedenis
van de allocaties van gasjaar 2005 tot 2011 ;

o

stroomgegevens: de uurlijkse geactualiseerde nominaties, allocaties en fysieke
stroom voor interconnectiepunten en de exitpunten op de Belgische markt ;

o

nominaties: geschiedenis van de nominaties van gasjaar 2005 tot 2011.

Opslaginstallatie in Loenhout
o

capaciteit en contracten: overzicht van de geaggregeerde capaciteit in de
opslaginstallatie ;

o

onderhoud : overzicht van de geplande werken en interventies in de
opslaginstallatie ;

o

stroomgegevens : operationele gegevens voor de opslaginstallatie.

LNG-terminal in Zeebrugge
o

capaciteit en contracten: overzicht van de geaggregeerde capaciteit in de LNGterminal ;

o

onderhoud: overzicht van de geplande werken en interventies in de LNG-terminal

o

stroomgegevens: operationele gegevens voor de LNG-terminal ;

21

http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/TargetGroups/Operational%20Data en
http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/Services/Transmission/EDP/EDP.
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o

goedkeuring van de schepen: de procedure en formulieren voor het goedkeuren
van gastankschepen in de LNG-terminal.

Een handleiding (Electronic Data Platform User Manual - Fluxys) over het gebruik van de gegevens
wordt ter beschikking gesteld van de gebruikers op de website van Fluxys op:
https://gasdata.fluxys.com/media/1057/user-manual.pdf.
Naast de mogelijkheid om de historiek van de gegevens te downloaden, beschikken de twee TNB’s ook
over gepersonaliseerde gegevensdiensten op hun platform waarmee sommige marktdeelnemers
onder meer toegang kunnen krijgen tot hun eigen gegevens.

op Europees niveau
In artikel 4 van Verordeningen 714/2009 en 715/2009 is vastgelegd dat alle
transmissienetbeheerders samenwerken op gemeenschapsniveau middels het ENTSO22 voor
elektriciteit en gas met de bedoeling de voltooiing en het functioneren van de interne markt voor
elektriciteit en aardgas en de grensoverschrijdende handel te bevorderen en een optimaal beheer,
gecoördineerde werking en deugdelijke technische ontwikkeling van het Europees elektriciteit- en
aardgastransmissienet te garanderen. Met andere woorden, de volledige verwezenlijking van de
Europese transparantiedoelstellingen beoogt niet enkel de goede werking van de markten, maar ook
de totstandbrenging van een toezicht (monitoring) op de markt door zijn eigen spelers, en zal op
nationaal niveau de monitoring aanvullen die periodiek wordt uitgevoerd door de CREG en betrekking
heeft op de werking van de markt en de evolutie van de Belgische groothandelsprijzen van aardgas en
elektriciteit.

De transmissienetbeheerders hebben twee ENTSO’s opgericht:


ENTSOE, European Network of Transmission System Operators for Electricity (Europees
netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit)



ENTSOG, European Network of Transmission System Operators for Gas (Europees
netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas)
ENTSOE

ENTSOE is een vereniging die 42 elektriciteitstransmissienetbeheerders (TNB’s) van 35 landen in
heel Europa vertegenwoordigt en zodoende de grenzen van de Europese Unie (EU) overschrijdt.
Verordening 714/2009 richt het ENTSOE op in artikel 5 en verduidelijkt de taken ervan in artikel 8.
De taken23 van het ENTSOE bestaan onder meer uit :

22
23

European Network of Transmission System Operators (ENTSO), Europees netwerk van transmissiesysteembeheerder.
Zie ook https://www.entsoe.eu/about-ENTSOE/inside-ENTSOE/mission-and-vision/Pages/default.aspx.
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de netcodes24 opstellen in 12 domeinen in overeenstemming met de richtlijnen
(framework guidelines) van ACER25, behalve indien de Europese Commissie
gebruikmaakt van de zogenaamde "rechtstreekse comitologie". Elke netcode is
juridisch bindend zodra hij in comitologie is goedgekeurd door de Europese
instanties26.


goedkeuring

verplicht

Tot dusver zijn er 5 netcodes van kracht, waarvan er 3 door de lidstaten zijn
goedgekeurd, maar nog wachten op een goedkeuring van het Europees
Parlement en de Raad. Onderstaande Tabel 2 geeft een overzicht van de al
geldende netcodes en de netcodes die nog zouden moeten worden
goedgekeurd.
status

verordening

14/04/2016 17/05/2016 van kracht
17/08/2016 7/09/2016 van kracht
26/08/2016 28/09/2016 van kracht

2016/631 RfG
2016/1388 DCC
2016/1477 HVDC

24/07/2015 15/08/2015 van kracht
26/09/2016 17/10/2016 van kracht
bekrachtigingsprocedure loopt

2015/1222 CACM
2016/1719 FCA

bekrachtigingsprocedure loopt
bekrachtigingsprocedure loopt

EB

netwerkcodes
Aansluiting op het netwerk
eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net
aansluiting van de distributienetten en verbruiksinstallaties
aansluiting op de hoogspanningsnetten
Capaciteitstoewijzing en congestiebeheer
Capaciteitstoewijzing en congestiebeheer
Capaciteitstoewijzing op lange termijn
System Operation
operationele veiligheid
operationele planning en programmering
controle van de ladingen en reserves
Noodsituaties en herstel
Balancing

Tabel 2: opstelling van netcodes voor de elektriciteit: vorderingsstaat op 31 december 2016
Bron: CREG



De in artikel 8, 6, l vermelde energie-efficiëntie is niet aan bod gekomen in de
vorm van een netcode, maar maakt het voorwerp uit van Richtlijn
2012/27/EU27 die zal worden aangepast in het kader van het Winter Package28.



In de netcodes werd nooit rekening gehouden met de voorschriften
betreffende de toegang voor derden (artikel 8, 6, c).



Artikel 8, 6, i van Verordening 714/2009 stelt dat de
transparantievoorschriften een van de 12 domeinen zijn die door (een)
netcode(s) zouden moeten worden gedekt. "Momenteel overweegt de
Commissie niet om specifieke netcodes op te stellen voor de
transparantievoorschriften. Naast de hoofdstukken over de transparantie die
als bijlage bij Verordeningen 714 en 715 zijn gevoegd, zijn er ook regels ter
bevordering van de transparantie terug te vinden in de tot dusver
goedgekeurde netcodes. Het lijkt er dus op dat de behoefte aan een specifieker

24

http://www.acer.europa.eu/en/Electricity/FG_and_network_codes/Pages/default.aspx en https://www.entsoe.eu/majorprojects/network-code-development/electricity-balancing/Pages/default.aspx.
25
http://www.acer.europa.eu/en/Electricity/FG_and_network_codes/Pages/default.aspx.
26
Een netcode (of "network code") wordt ontwikkeld door ACER en de ENTSO, is een geheel van geharmoniseerde regels die
van toepassing zijn op een domein (artikelen 8 en 6 van Verordeningen 714/2009 en 715/2009) van de energiesector en
juridisch bindend worden na in comitologie te zijn goedgekeurd en verwerft dus hetzelfde statuut als elke andere Europese
verordening (artikelen 6, 7 en 8 van Verordeningen 714/2009 en 715/2009). De netcodes zouden de toegang tot de Europese
markten moeten vereenvoudigen en bevorderen door mechanismen in te voeren die het mogelijk zullen maken om de
integratie van de markten te versterken.
27
Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot
wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG.
28
of de voorstellen van "Clean Energy for All Europeans" kan worden geraadpleegd op het adres:
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition.
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wetgevend middel tot dusver niet werd geïdentificeerd"29. Verordening
543/2013 heeft deze doelstelling echter volledig of gedeeltelijk overgenomen
voor wat het deel elektriciteit betreft.


Artikel 8, 6, k betreffende de voorschriften inzake geharmoniseerde
transmissietariefstructuren zal wellicht niet het voorwerp uitmaken van een
netcode de komende jaren gezien het standpunt van ACER, dat het volgende
schrijft:30 "In conclusion, the Agency considers a formal Framework Guidelines
process to be a disproportionate response at this stage."



om de twee jaar een tienjarig netontwikkelingsplan opstellen dat de gehele
Gemeenschap dekt, waarin onder meer de Europese vooruitzichten inzake de
toereikendheid van de levering zijn opgenomen en een advies uitbrengen over de
nationale tienjarige ontwikkelingsplannen om na te gaan of ze verenigbaar zijn met
het netontwikkelingsplan in de gehele Gemeenschap ;



de elektrische interconnecties van de transmissienetten coördineren ;



gemeenschappelijke beheerinstrumenten aanreiken om de transparantie en de
coördinatie van de netwerkactiviteiten te garanderen in normale omstandigheden en
in noodsituaties ;



de integratie van nieuwe productiebronnen garanderen en vergemakkelijken.

ENTSOE beschikt ook over een centraal platform voor informatietransparantie dat is opgericht
door artikel 3 van Verordening 543/201331. Dit platform is sinds 5 januari 2015 operationeel. Het is
gratis toegankelijk via internet en moet op termijn gedurende een periode van minstens 5 jaar
gegevens ter beschikking stellen van de marktdeelnemers, maar enkel vanaf 5 januari 2015.
In artikelen 6 tot 17 van Verordening 543/2013 zijn de gegevens - en de publicatiemodaliteiten
- vastgelegd die de TNB’s aan dit transparantieplatform dienen te verstrekken, namelijk :
artikelen
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Informatie
totale last
onbeschikbaarheid van de verbruikseenheden
jaarlijkse vermoedelijke marge
transmissie-infrastructuur
onbeschikbaarheid van de transmissie-infrastructuren
raming van en aanbod aan uitwisselingscapaciteiten tussen zones
gebruik van de uitwisselingscapaciteiten tussen zones
congestiebeheermaatregelen
verwachte productie
onbeschikbaarheid van de generatoren en productie-eenheden
reële productie
aanpassing

29

E-mail van ACER van 22 december 2016.
Scoping towards potential harmonisation of electricity transmission tariff structures - Conclusions and next steps December
2015.http://www.acer.europa.eu/en/Electricity/FG_and_network_codes/Documents/Scoping%20conclusions%20for%20ha
rmonised%20Transmission%20Tariff%20Structures%20in%20Electricity.pdf.
31
Op Belgisch niveau wilde de wetgever voorrang geven aan het gebruik van een of meer transparantieplatformen in de
elektriciteitswet in artikel 8, § 1, tweede lid, 2° en 15°. Ook al wordt de term "transparantie" 14 keer in de wet vermeld, toch
is die niet gedefinieerd en is er geen enkele specifieke regel rechtstreeks aan gekoppeld. In de elektriciteitswet, onder meer
artikelen 8, 9ter, 9quater en 18 bis, zijn evenwel enkele informatieverplichtingen van Elia vastgelegd.
30
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Over het algemeen leggen de primaire bezitters van de gegevens - zoals de
elektriciteitsproducenten - hun gegevens voor aan de TNB’s en/of de gegevensleveranciers die ze
vervolgens meedelen aan ENTSOE.
Het transparantieplatform kan worden geraadpleegd op het volgende adres
https://transparency.entsoe.eu/.32 De gegevens worden voorgesteld in zes verschillende rubrieken :


Load omvat onder meer Total Load – Day Ahead / Actual, Forecast Week Ahead,
Forecast Month Ahead, Forecast Year Ahead, Forecast Margin – Year Ahead ;



Generation omvat onder meer Installed Capacity per Production Type, Water
Reservoirs and Hydro Storage Plant, Actual Generation per Production Type, Actual
Generation per Generation Unit, Generation Forecast – Day Ahead, Generation
Forecasts – Day Ahead for Wind and Solar en Installed Capacity per Production Unit ;



Transmission bevat talrijke gegevens, waaronder Scheduled Commercial Exchanges,
Cross-Border Physical Flows, Day-ahead Prices, Forecasted Transfer Capacities (Day,
Week, Month and Yead Ahead), Explicit / Implicit Allocations (Intraday, Day Ahead),
Transfer Capacities Allocated, … Critical Network Elements, Flow Based Allocations
(Day Ahead, Congestion Income) ;



Balancing omvat Rules on Balancing, Accepted Offers and Activated Balancing
Reserves, Volumes of Contracted Balancing Reserves, Price of Reserved Balancing
Reserves, Imbalance, Cross-Border Balancing and Financial Expenses and Income ;



Outages die Unavailability - in Transmission Grid, of Offshore Grid, of Production and
Generation Units - and Aggregated Unavailability of Consumption Units groeperen ;



Congestion Management met Countertrading, Redispatching and Costs.

Deze gegevens die worden uitgedrukt per tijdseenheid, worden per land/gebied gepubliceerd volgens
een welbepaalde periode, sinds 5 januari 2015. Ze kunnen worden gedownload33.
ENTSOE is veel meer dan een transparantieplatform zoals hierboven vermeld. Sinds de oprichting van
deze website in 2009 kunnen er ook een aanzienlijk aantal gegevens worden teruggevonden op het
adres https://www.entsoe.eu/about-ENTSOE/Pages/default.aspx.
De regulering en de controles van dit transparantieplatform, zowel op Europees als Belgisch
niveau, komen respectievelijk in hoofdstuk 2 "De autoriteiten" en hoofdstuk Error! Reference source
not found. "De in het kader van deze studie ontmoete marktspelers" aan bod.
ENTSOG
ENTSOG dat eind 2009 werd opgericht, is een vereniging die 45 gastransmissienetbeheerders
(TNB) van 26 Europese landen vertegenwoordigt.

32

Een plan van de website van het transparantieplatform kan worden teruggevonden op :
https://transparency.entsoe.eu/content/static_content/Static%20content/sitemap/Sitemap-pub.html.
33
ENTSOE biedt verschillende opties voor het extraheren van gegevens: via GUI, restful API, web services queries; Data
repository short term solution; Data repository FTP solution and subscriptions.
Zie ook: https://www.entsoe.eu/data/ENTSOE-transparency-platform/User-Group/Pages/default.aspx, en
https://transparency.entsoe.eu/content/static_content/Static%20content/knowledge%20base/knowledge%20base.html.
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Verordening 715/2009 richt het ENTSOG op in artikel 5 en verduidelijkt de taken ervan in artikel
8, die onder meer het volgende omvatten :


de netcodes opstellen in 12 domeinen in overeenstemming met de richtlijnen
(framework guidelines) van ACER34, behalve indien de Europese Commissie
gebruikmaakt van de zogenaamde "rechtstreekse comitologie". Elke netcode is
juridisch bindend zodra hij in comitologie is goedgekeurd door de Europese instanties;


goedkeuring
24/08/2012
26/03/2014
16/03/2017

30/04/2015
16/03/2017

Momenteel zijn er 5 netcodes35 van kracht en wordt er een zesde goedgekeurd
door de lidstaten. Onderstaande Tabel 3 geeft een overzicht van de al
geldende netcodes en de netcodes die nog zouden moeten worden
goedgekeurd.

verplicht
status
17/09/2012 rechtstreekse comitologie
1/10/2015 van kracht
6/04/2017 van kracht
bekrachtigd door de lidstaten
1/04/2017 (13/10/2016)
1/05/2016 van kracht
6/04/2017 van kracht

verordening
2012/490/EU CMP
312/2014 BAL
2017/459 CAM

netwerkcodes
congestiebeheer
balancering van de transmissienetten
capaciteitstoewijzingsmechanisme

2015/703

CAMINCRE
INTEROP

capaciteitstoewijzingsmechanisme: incrementele capaciteiten
Interoperabiliteit en gegevensuitwisselingen

2017/460

TAR

harmonisering van de tariefstructuren van de transmissienetten

Tabel 3: opstelling van netcodes voor aardgas: vorderingsstaat op 31 december 2016
Bron: CREG



Artikel 8, 6, i) van Verordening 715/2009 stelt dat de
transparantievoorschriften een van de 12 domeinen zijn die door (een)
netcode(s) zouden moeten worden gedekt. "Momenteel overweegt de
Commissie niet om specifieke netcodes op te stellen voor de
transparantievoorschriften. Naast de hoofdstukken over de transparantie die
als bijlage bij Verordeningen 714 en 715 zijn gevoegd, zijn er ook regels ter
bevordering van de transparantie terug te vinden in de tot dusver
goedgekeurde netcodes. Het lijkt er dus op dat de behoefte aan een specifieker
wetgevend middel tot dusver niet werd geïdentificeerd"36. Er wordt echter
vastgesteld dat de transparantievoorschriften nog niet exhaustief zijn en nog
niet voldoende zijn toegelicht via de Europese en Belgische wetgeving, en dat
ze het zouden verdienen om het voorwerp uit te maken van een netcode.



De netcode van Verordening 984/2013 met betrekking tot het
capaciteitstoewijzingsmechanisme (artikel 8, 6, g van Verordening 715/2009)
werd ingetrokken door Verordening 2017/459 die "een bredere werkingssfeer
heeft dan Verordening (EU) nr. 984/2013, voornamelijk wat betreft de
voorschriften voor het aanbieden van incrementele capaciteit, en verduidelijkt
een aantal bepalingen in verband met de definitie en het aanbieden van vaste
en afschakelbare capaciteit en met het verbeteren van de mate van
overeenstemming van contractuele voorwaarden van de respectievelijke
transmissiesysteembeheerders voor het aanbod van gebundelde capaciteit".

34

http://www.acer.europa.eu/en/Gas/Framework%20guidelines_and_network%20codes/Pages/default.aspx.
waaronder de CMP via rechtstreekse comitologue op basis van een beslissing van de Europese Commissie.
36
E-mail van ACER van 22 december 2016.
35
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ENTSOG heeft de Common Network Operation Tools (CNOTs) opgericht voor
de uitwisseling van elk geïdentificeerd gegeven van de geldende netcodes.
Deze guidelines37 beschrijven er, onder meer met behulp van gedetailleerde
schema's, de Europese normen in voor het formaat van de uitwisselingen van
operationele gegevens die verband houden met de markt tussen de TNB, de
capaciteitreserveringsplatformen en de transmissienetgebruikers.



een tienjarig netontwikkelingsplan opstellen dat de gehele Gemeenschap dekt, waarin
onder meer de Europese vooruitzichten inzake de toereikendheid van de levering zijn
opgenomen en de nationale tienjarige ontwikkelingsplannen bestuderen om na te
gaan of ze verenigbaar zijn met het netontwikkelingsplan in de gehele Gemeenschap;



jaarlijkse zomer- en wintervooruitzichten inzake de bevoorrading opstellen ;



gemeenschappelijke netwerkbeheersinstrumenten om te zorgen voor de
transparantie en de coördinatie van de netwerkactiviteiten in normale
omstandigheden en in noodsituaties, waaronder een gemeenschappelijk
indelingsschema voor incidenten en gezamenlijke onderzoeksplannen.

In artikel 18 en deel 3 van bijlage I van Verordening 715/2009 zijn de transparantievereisten
voor de TNB’s38 opgenomen. Artikel 19 van dezelfde verordening bevat dan weer de
transparantievereisten voor de opslag- en LNG-installaties.
Bijgevolg publiceren de TNB de gegevens op het transparantieplatform van ENTSOG39 - dat sinds 1
oktober 2013 operationeel is en op 1 oktober 2014 werd bijgewerkt - terwijl de opslag- en LNGinstallaties ze op vrijwillige basis respectievelijk publiceren op de Europese platformen AGSI+ en ALSI.
Voor ENTSOG zijn in artikel 18 en deel 3 van bijlage I van Verordening 715/200940 de gegevens en de publicatiemodaliteiten - vastgelegd die de TNB’s aan dit transparantieplatform dienen te
verstrekken, namelijk :

37

http://www.entsog.eu/publications/common-data-exchange-solutiontable?utm_medium=email&utm_campaign=PRESS%20RELEASE%20%20ENTSOG%20has%20finalised%20CNOTs%20for%20
each%20identified%20data%20exchange%20in%20the%20network%20codes&utm_content=PRESS%20RELEASE%20%20EN
TSOG%20has%20finalised%20CNOTs%20for%20each%20identified%20data%20exchange%20in%20the%20network%20cod
es+CID_41f30240d661fb082bd80bfc02728147&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=here#COMMON-DATAEXCHANGE-SOLUTION-TABLE.
38
Op Belgisch niveau wilde de wetgever voorrang geven aan het gebruik van een of meer transparantieplatformen in de
gaswet in artikel 15/1, § 1, 2°. Er zijn echter geen definitie en specifieke regels betreffende de transparantie (term die 11 keer
wordt vermeld) die op de markt zijn gericht. De gaswet bevat nochtans enkele informatieverplichtingen (onder meer artikelen
8, 8/5bis, 15/1, 6° en 7° en 15/2bis) ten laste van Fluxys. De gedragscode bevat ook enkele bijkomende regels inzake
transparantie.
39
Uitgevoerd via https://transparency.entsog.eu.
40
Gewijzigd door de besluiten 2010/685, 2012/490 en 2015/715 van de Commissie.
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artikelen
18, 1.
18, 2.
18, 3.
18, 6.

Informatie
aangeboden diensten en voorwaarden + technische informatie om effectief toegang te krijgen tot het netwerk
opleiding, methodologie en structuur van de tarieven
technische, contractuele en beschikbare capaciteiten voor alle relevante punten
aanbod en vraag ex ante en ex post, op basis van de nominaties, de verwachtingen en de inkomende en uitgaande stromen
balancering van het netwerk: getroffen maatregelen, uitgaven en inkomsten
Bijlage I, 3.1. definitie van de technische informatie die netgebruikers nodig hebben om effectieve toegang tot het systeem te kunnen verkrijgen
Bijlage I, 3.1.1.
formele publicatie-eisen
Bijlage I, 3.1.2.
inhoudelijke publicatie-eisen
Bijlage I, 3.2. definitie van alle voor de transparantie-eisen relevante punten
Bijlage I, 3.3. de op alle relevante punten door de TNB's te publiceren informatie en het tijdschema voor de publicatie van deze informatie
Bijlage I, 3.4. te publiceren informatie betreffende het transmissiesysteem en tijdschema voor de publicatie van deze informatie

De tweede versie van het transparantieplatform kan worden geraadpleegd op het volgende
adres: https://transparency.entsog.eu/41. De gegevens worden voorgesteld42 - met meerdere analyseinstrumenten - in drie verschillende rubrieken :


Point Data met onder meer :
o




Transport Data: Nomination, Renominations, Allocations, Physical Flows, GCV,
Wobbe Index, Capacities, Interruptions ;
o Tariffs ;
o CMP Unsuccessful Request ;
o CMP Unavailability Firm Capacity ;
o CMP Auction Premiums ;
o Interruptions.
Zone Data bevat onder meer Transport Data, met Latest Nominations, Allocations and
Physical Flows
Referentials met de gegevens per :
o
o
o
o
o
o

Interconnection Points ;
Operators ;
Balancing Zones ;
Operator Point Directions ;
Interconnections ;
Aggregate Interconnections.

Deze gegevens die worden uitgedrukt per tijdseenheid, worden sinds 1 oktober 2014, gepubliceerd
per land/categorie volgens vastgestelde termijnen. Ze kunnen worden gedownload dankzij een API
(Application
Program
Interface).
Een
procedurehandeling
is
beschikbaar
op
https://transparency.entsog.eu/pdf/TP_REG715_Documentation_TP_API%20-%20v1.pdf.
ENTSOG is veel meer dan een transparantieplatform zoals hierboven vermeld. Sinds de oprichting van
deze website in 2009 kunnen er ook een aanzienlijk aantal gegevens worden teruggevonden op het
adres https://www.entsog.eu/ (tabblad menu).
De regulering en de controles van dit transparantieplatform, zowel op Europees als Belgisch
niveau, komen respectievelijk in hoofdstuk 2 "De autoriteiten" en hoofdstuk Error! Reference source
not found. "De in het kader van deze studie ontmoete marktspelers" aan bod.

41

Een gebruikershandleiding over het transparantieplatform ENTSOG kan worden teruggevonden op:
https://transparency.entsog.eu/pdf/ENTSOG%20-%20PDWS%20-%20TP%20User%20Manual_Final_v_3_0.pdf.
42
Meer gedetailleerde informatie in het tabblad "Help, Data Publication Format" of op het adres
https://transparency.entsog.eu/pdf/TRA158_ENTSOG%20TP%20Data%20Publication%20Format_v3%2017052016.pdf.
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De gegevensstromen tussen de marktdeelnemers
De transparantieplatformen voor de elektriciteits- en gasmarkt zijn grafisch samengevat en
worden in grote lijnen geïllustreerd in Figuur 2.
Dit vereenvoudigd schema beschrijft het kader waarin de - in punten 32 en 38 in detail toegelichte Belgische gegevensstromen worden doorgestuurd van de primaire bezitters van de gegevens naar de
twee Europese transparantieplatformen (hierna: TP) die zijn ondergebracht bij ENTSOE43 en ENTSOG44.
Derde pakket
Richtlijn 2009/72/EG

Europese Commissie - EC

Verordening (EU) nr. 713/2009

Derde pakket
Richtlijn 2009/73/EG

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators - ACER

Verordening (EU) nr. 713/2009

O
M
Z

O
M
Z
Verordening (EU) nr.
714/2009 - Verordening
(EU) nr. 543/2013

E

ENTSOE

Tansparantieplatformen

ENTSOG

T
T
I
N

Verordening (EU) nr.
715/2009, besluiten
2010/685, 2012/490 en
2015/715

leveranciers van gegevens:
EEX en JAO (vroeger CASC)

G

Elektriciteitswet 29/04/1999

TNB: Elia

CREG

E
T
T
I
N
G

TNB: Fluxys

Gaswet 12/04/1965

primaire bezitters van gegevens
België

Figuur 2: de transparantie voor de transmissie
Bron: CREG

Wat de elektriciteit betreft, leggen de primaire bezitters van de gegevens hun gegevens, in
overeenstemming met Verordeningen 714/2009 en 543/2013, voor aan de TNB’s en/of de
gegevensleveranciers45 die ze verwerken en meedelen aan het transparantieplatform van ENTSOE,
zodat die laatste, per land, de door de Europese verordeningen vereiste gegevens kan publiceren. Voor
België delen alle primaire bezitters van gegevens hun gegevens mee aan de TNB, behalve
-

drie ervan die ze meedelen aan het platform EEX (zie organigram in bijlage 5.6) ;

-

alle veilingen van interconnectiecapaciteitrechten die worden gedaan door JAO45. Deze
gegevens blijven echter onder de verantwoordelijkheid en dus onder het toezicht van de TNB
staan (Figuur 2: blauwe tweerichtingspijl met onderbroken strepen).

ENTSOE stelt een controlemiddel 'Data Item Monitoring' ter beschikking van de TNB, waarmee zij
kunnen nagaan of ze al dan niet "fully compliant" zijn.

43

https://www.entsoe.eu/data/ENTSOE-transparency-platform/Pages/default.aspx.
https://transparency.entsog.eu/.
45
EEX: European Energy Exchange. JAO: Joint Allocation Office is de organisatie die werkt voor rekening van 20
transmissienetbeheerders en de veilingen van de transmissierechten coördineert aan de 27 Europese grenzen. JAO S.A. voert
geen reporting uit voor rekening van de marktdeelnemers, maar enkel voor rekening van de TNB. Volgens artikel 15 van
Verordening 1227/2011 is JAO een Persons Professionally Arranging Transaction (PPAT).
44
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Wat de gas betreft, deelt enkel de TNB de gegevens betreffende de transmissie mee aan het
platform van ENTSOG, in overeenstemming met artikel 18 en deel 3 van bijlage I van Verordening
715/2009.
Het Europees platform voor gascapaciteitsboekingen (PRISMA) maakt het voor TNB en shippers
mogelijk om bij opbod (netcode CAM) de gastransmissiecapaciteit te verkopen op de primaire en
secundaire markt. Op de primaire markt worden de transacties gerapporteerd via de TNB’s of een
RRM. Op de secundaire markt worden de transacties echter rechtsteeks door de markspelers aan ACER
gerapporteerd.
Op het niveau van de controle van de marktdeelnemers toont Figuur 2 dat op Europees niveau
de ENTSO's onder het toezicht van ACER staan (zie punten 111 en 112). De Commissie is echter
overgaan tot een rechtstreekse controle van ENTSOG (zie punt 109). Volgens artikel 34, 1 gaat de
Commissie over tot een evaluatie van de activiteiten van ACER (pijlen met rode gemengde strepen
tussen de Commissie en ACER).
Op nationaal niveau gaat de CREG, binnen het Europese reglementaire kader en in het kader van de
elektriciteits- en gaswet, over tot controles van de TNB, de gegevensleveranciers en de primaire
bezitters van de gegevens.
Hoofdstuk 2 betreffende de aanwezige autoriteiten gaat dieper in op de bovenvermelde aspecten.
De gegevens betreffende LNG en de opslag, zoals vereist door artikel 19 van Verordening
715/2009, worden op vrijwillige basis46 overgemaakt aan de transparantieplatformen ALSI en AGSI+
van GIE47 (Gas Infrastructure Europe). Rekening houdend met de specificiteit van deze twee
transparantieplatformen werd een aparte afbeelding gemaakt om de gegevensstromen te illustreren.
Europese Commissie - EC

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators - ACER

ENTSOG

Platformen

Europees

GTE
ENTSOG

AGSI+

ALSI

GSE (1)

GLE (2)

Fluxys Belgium nv

Belgisch

GIE

67 leden 24 Europese landen

Fluxys LNG nv

Vervoer

Opslag

LNG

CREG
(1) 46 opslaghouders in 19 Europese landen
(2) 14 LNG-terminalhouders in 8 Europese landen

Figuur 3: de transparantie voor de opslag en vloeibaar aardgas (LNG)
Bron: CREG

46

Deze twee platformen werden dus niet gecreëerd door een verordening, zoals ENTSOG bijvoorbeeld dat werd opgericht
door artikel 5 van Verordening 715/2009 met de bepaling van de taken ervan in artikel 8 van diezelfde verordening voor alle
TNB (artikel 4).
47
Deze vereniging omvat drie entiteiten : GLE (Gas LNG Europe), GSE (Gas Storage Europe) en GTE (Gas Transmission Europe).
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Gas Infrastructure Europe (GIE48) is een onafhankelijke non-profitorganisatie die bestaat uit 67
leden afkomstig uit 24 landen en bij de Europese instellingen de belangen van de gasindustrie
vertegenwoordigt voor de infrastructuren betreffende de transmissie (TNB), de LNG-terminals (LSO)
en de systemen voor de opslag van aardgas (SSO).
49

GIE is de overkoepelende structuur van drie entiteiten:
-

GTE: Gas Transmission Europe die de TNB vertegenwoordigt

-

GLE: Gas LNG Europe die de beheerders van de LNG-installaties vertegenwoordigt

-

GSE: Gas Storage Europe die de beheerders van de opslaginstallaties vertegenwoordigt

GIE heeft in samenwerking met ACER schema's voor de publicatie van gegevens ontwikkeld die door
de beheerders van opslag- en LNG-installaties moeten worden gebruikt, die verplicht zijn om artikel
19 van Verordening 715/2009 toe te passen.
Deze implementering moet ook worden bekeken vanuit de invalshoek van artikel 8 van Verordening
1227/2011 betreffende de gegevensverzameling in het kader van REMIT en van artikel 9 van
Uitvoeringsverordening 1348/2014 met betrekking tot de regels voor de rapportage betreffende
fundamentele gegevens inzake aardgas.
Sinds 15 februari 2016 is GIE geregistreerd als Registered Reporting Mechanism (RRM). Op 9
augustus 2016 heeft GIE twee transparantieplatformen geïnstalleerd: AGSI+ (Aggregated Gas Storage
Inventory) voor de opslag en ALSI (Aggregated LNG Storage Inventory) voor LNG die de fundamentele
gegevens in het kader van REMIT (artikel 9 van 1348/2014) bevatten voor de opslag van gas en de LNGinfrastructuren zowel van de leden van GIE als van de niet-leden.
De verplichtingen betreffende de rapportage van deze gegevens - aan ACER of op vraag van de NRI zijn sinds 7 april 2016 van toepassing.
AGSi+50 verstrekt online dagelijkse gegevens die ongeveer 1.043 TWh vertegenwoordigen, goed voor
ongeveer 88% van de opslagcapaciteit van de Europese Unie. Voor 46 beheerders van
opslaginstallaties in 19 lidstaten vermeldt dit platform de volgende gegevens:











volume in voorraad (TWh): status aan het einde van de gasdag ;
vullingsgraad (%): gas in voorraad/nuttig volume
evolutie (%) ;
injectie (GWh/d): tijdens de gasdag ;
onttrekking (GWh/d): tijdens de gasdag ;
nuttig volume (TWh) ;
injectiecapaciteit (GWh/d) ;
levercapaciteit (GWh/d) ;
historiek ;
grafiek.

48

http://www.gie.eu/.
Sommige leden rapporteren rechtstreeks aan ACER zonder langs de door GIE opgerichte transparantieplatformen te gaan.
50
Sinds oktober 2016 zijn de platformen AGSI+ et ALSI niet meer beschikbaar, omdat GIE een evaluatie over de kwaliteit van
de gegevens heeft uitgevoerd. Bovendien zullen er bijkomende functies ter beschikking van de marktdeelnemers worden
gesteld. Er is nergens een datum opgegeven waarop deze platformen opnieuw ter beschikking zullen zijn.
49
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Artikel 9, 7 van Uitvoeringsverordening 1348/2014 luidt als volgt: "De opslagsysteembeheerders […]
zenden […] voor elke opslaginstallatie of, wanneer de installaties in groep worden beheerd, voor elke
groep van opslaginstallaties, op een gezamenlijk platform de volgende informatie toe :
a) de technische, gecontracteerde en beschikbare capaciteit van de opslaginstallatie ;
b) de hoeveelheid gas die op het einde van de gasdag in voorraad is, de inflows (injecties) en de
outflows (onttrekkingen) voor elke gasdag ;
c) de aankondigingen van de geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van de opslagfaciliteit,
inclusief het tijdstip van de aankondiging en de betrokken capaciteiten.”
ALSI stelt dagelijkse gegevens ter beschikking die ongeveer 1.720 TWh of 176 bcm vertegenwoordigen,
goed voor ongeveer 89% van de hervergassingscapaciteit van de Europese Unie. Voor 14 beheerders
van LNG-installaties in 8 lidstaten vermeldt dit platform onder meer de volgende gegevens:







LNG in voorraad (10³ m³ LNG): totaalbedrag van LNG in de reservoirs, status aan het einde van
de gasdag ;
Send-out (GWh/d): totale gasstroom bij het verlaten van de terminal die tijdens de gasdag
wordt uitgezonden ;
DTMI: opslagcapaciteit van de terminal (10³ m³ LNG) ;
DTRS: send-outcapaciteit (GWh/d) ;
Historiek ;
Grafiek.

Artikel 9, 3 van Uitvoeringsverordening 1348/2014 luidt als volgt: "de LNG-systeembeheerders […]
zenden het Agentschap en, op hun verzoek, de nationale regulerende instanties voor elke LNG-faciliteit
de volgende informatie toe :
a) de technische, gecontracteerde en beschikbare capaciteit van de LNG-faciliteit, met een dagelijkse
resolutie ;
b) de send-out en de inventaris van de LNG-faciliteit, met een dagelijkse resolutie ;
c) de aankondigingen van de geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van de LNG-faciliteit,
inclusief het tijdstip van de aankondiging en de betrokken capaciteiten".
In artikel 9, 5 van Uitvoeringsverordening 1348/2014 is het volgende vastgelegd: "de marktdeelnemers
of de namens hen handelende beheerders van LNG-systemen zenden aan het Agentschap en, op hun
verzoek, aan de nationale regulerende instanties voor elke LNG-faciliteit de volgende informatie toe:
a) met betrekking tot het lossen en laden van ladingen :
de datum van lossen of laden ;
de geloste of geladen volumes per schip ;
de naam van de klant van de terminal ;
de naam en de grootte van het schip dat van de faciliteit gebruikmaakt ;
b)
het geplande lossen of laden aan de LNG-faciliteiten in een dagelijkse resolutie voor de
volgende maand, met specificatie van de marktdeelnemer en de naam van de klant van de terminal
(indien verschillend van de marktdeelnemer)."
Naast de transparantieplatformen publiceren de beheerders van LNG-installaties op hun
websites een groot aantal bijkomende informatie.
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GLE heeft op vraag van de CEER een gemeenschappelijk platform gecreëerd dat rechtstreeks toegang
geeft tot de websites van zijn leden, die zich er op vrijwillige basis toe hebben verbonden om een
Transparency Template te implementeren, een geharmoniseerde transparantietool die de
verscheidenheid van de "business models" en de regelgevingen van elkeen naleeft en kan worden
gebruikt door alle beheerders van LNG-terminals om een vlottere toegang tot de LNG-terminals
mogelijk te maken voor de shippers. Momenteel hebben 16 beheerders de Transparency Template
geïmplementeerd.
In navolging van wat er gebeurt voor LNG, heeft GSE een gemeenschappelijk platform ontwikkeld dat
rechtstreeks toegang geeft tot de websites van zijn leden, die zich er op vrijwillige basis toe hebben
verbonden om op hun website een - aan de voorraad gerelateerde - Transparency Template te
implementeren.
De website van GIE bevat ook:


een LNG-kaart met de voornaamste kenmerken van de 23 grote LNG-terminals en 4
kleinere LNG-terminals in Europa (cijfers van 2015). Ze geeft informatie over de LNGterminals die worden gebouwd en de geplande projecten ;



een kaart van de opslaginstallaties met de voornaamste kenmerken van de 204
opslaginstallaties in Europa (die worden uitgebaat, gebouwd of gepland), waaronder
181 installaties in EU 28.
Het toezicht op de transparantieplatformen

Wat het toezicht op de bovenvermelde Belgische entiteiten betreft, ziet de CREG erop toe dat
de primaire bezitters van gegevens, de TNB en de gegevensleveranciers de geldende reglementen en
wetten naleven51. Op Europees niveau zijn het Agentschap voor de samenwerking tussen
energieregulators (hierna: ACER) en de Europese Commissie onder meer verantwoordelijk voor het
toezicht op de transparantieplatformen. In hoofdstuk 2 wordt meer gedetailleerde informatie over
deze autoriteiten gegeven.
De transparantieplatformen ENTSOE et ENTSOG hebben beide het voorwerp uitgemaakt van
uitvoerigere controles, die worden toegelicht in hoofdstuk Error! Reference source not found. van
deze studie.
Bij weten van de CREG werden de Europese platformen AGSI+ ALSI echter niet onderworpen aan een
toezicht door de Europese autoriteiten.

51

Zie artikel 24 van Verordening 715/2009, artikel 19 van Verordening 714/2009 en artikel 4, 6 van Verordening 543/2013.
Op Belgisch niveau is in artikel 23 van de elektriciteitswet, § 2, 8° vastgelegd dat de commissie de controle uitoefent op de
naleving door de netbeheerder en de elektriciteitsbedrijven van de verplichtingen die op hen rusten krachtens deze wet en
de uitvoeringsbesluiten ervan, alsook krachtens de overige voor de elektriciteitsmarkt toepasselijke wetgevende en
reglementaire bepalingen, meer bepaald betreffende de grensoverschrijdende problemen en de materies bedoeld in
Verordening (EG) nr. 714/2009. Dit toezicht door de CREG omvat ook Verordening 543/2013, die in overweging 14 het
volgende vastlegt: "Verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 714/2009 in andere wetsbesluiten worden begrepen als eveneens
verwijzend naar deze verordening." Artikel 15/14, § 2, 5° van de gaswet luidt dan weer als volgt: de commissie houdt toezicht
op de naleving door de beheerders van het aardgasvervoersnet, de LNG-installatie en de aardgasondernemingen van de
verplichtingen die hen krachtens deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn opgelegd, evenals van de andere voor de
aardgasmarkt toepasselijke wettelijke reglementaire bepalingen, onder meer inzake de grensoverschrijdende kwesties en de
materies die beoogd worden door Verordening (EG) nr. 715/2009.
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In vergelijking met, aan de hand van en in verband met de bovenvermelde verordeningen legt de
REMIT-verordening52 (zie Figuur 1) voorschriften vast die misbruiken met gevolgen voor de
groothandelsmarkten voor energie verbieden en die coherent zijn met de voorschriften die van
toepassing zijn op de financiële markten, evenals met de goede werking van deze
groothandelsmarkten voor energie. De twee transparantieplatformen werken dus op
symbiotische wijze samen met REMIT53, die wordt toegelicht in het volgende deel.

REMIT54 - INTEGRITEIT EN TRANSPARANTIE
GROOTHANDELSMARKT VOOR ENERGIE

VAN

DE

Wettelijk kader
De wetgeving betreffende REMIT voor de groothandelsmarkt voor energie is gebaseerd op de
volgende Europese verordeningen:
-

Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011
betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (hierna:
1227/2011)

-

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014 van de Commissie van 17 december 2014 inzake
de informatieverstrekking overeenkomstig artikel 8, leden 2 en 6 van Verordening (EU) nr.
1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie
van de groothandelsmarkt voor energie (hierna: 1348/2014)

Deze verordeningen zijn, voor de meest artikelen, in werking getreden op de twintigste dag na die van
de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Sinds 7 juli 2016 zijn alle artikelen
van deze verordeningen van toepassing.
Op Belgisch niveau brengen


de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna:
de elektriciteitswet) en



de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere
door middel van leidingen (hierna: de gaswet)

alle of een deel van de bepalingen van de bovenvermelde verordeningen in de praktijk.

52

Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit
en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie.
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014 van de Commissie van 17 december 2014 inzake de informatieverstrekking
overeenkomstig artikel 8, leden 2 en 6 van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie.
53
https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation.
54
Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency.
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Voorwerp van REMIT
Het doel van REMIT55 is om een Europees regelgevingskader te scheppen dat specifiek is voor
de groothandelsmarkt, om de werking daarvan te verbeteren en om misbruik (marktmanipulatie,
poging tot marktmanipulatie of misbruik van voorkennis) te voorkomen en in voorkomend geval te
bestraffen. Op die manier zou de bepaling van de prijs op de groothandelsmarkt gebaseerd moeten
zijn op een correcte interactie tussen vraag en aanbod.
REMIT kan grafisch worden samengevat door Figuur 4, die de voornaamste activiteiten ervan
weergeeft. In de volgende paragrafen worden de artikelen van Verordening 1227/2011 en
Uitvoeringsverordening 1348/2014 toegelicht.

Registratie van de marktdeelnemers
Artikel 9

Bekendmaking van voorwetenschap (4), verzameling en aangifte van de gegevens (8),
uitwisseling van informatie tussen het agentschap en de andere autoriteiten (10) en
samenwerking op het niveau van de Unie en het nationale niveau (16)
Artikelen 4, 8,
10 en 16

Markttoezicht
Artikel 7

Marktmisbruik dat nader onderzoek vereist
Artikelen 3, 4,
5 en 15

Sancties, als
Artikel 18

Figuur 4: de voornaamste activiteiten van REMIT (1227/2011)
Bron: CREG

ACER zet zijn opdracht voort om samen te werken met de nationale reguleringsinstanties om op
gecoördineerde en consistente wijze Verordening 1227/2011 toe te passen en heeft op 17 juni 2016
de vierde editie56 van zijn "Guidance on the application of Regulation (EU) N° 1227/2011 of the
European Parliament and the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and
transparency" gepubliceerd. In overeenstemming met artikel 16 van Verordening 1227/2011 bevatten
deze niet-bindende richtsnoeren, die ook ter beschikking worden gesteld van de marktdeelnemers,
onder meer de definities van de voor de groothandel bestemde energieproducten57 (hoofdstuk 3.2),
de groothandelsmarkt voor energie (hoofdstuk 3.3) en marktdeelnemer (hoofdstuk 3.4), de
modaliteiten betreffende de uitvoering van de verplichting tot openbaarmaking van de voorkennis
(hoofdstukken 5 et 7) of de uitvoering van de verplichtingen van de personen die beroepshalve
transacties regelen (PPAT) (hoofdstuk 9).

55

De CREG heeft op haar website op het adres http://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/remit een
voorstelling
van
REMIT
gepubliceerd.
Zie
ook
http://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-enmonitoring/remit/context-en-remit-reglementering.
56
Zie de update op :
https://www.acer-remit.eu/portal/custom-category/remit_guidance_and_recommendations.
57
Zie ook artikel 2, 4 van Verordening 1227/2011.
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ACER stelt vragen/antwoorden58 ter beschikking van de marktdeelnemers die regelmatig
worden bijgewerkt en onder meer betrekking hebben op:
Q&A on REMIT59 ;
Frequently Asked Questions (FAQs) on REMIT fundamental data and inside information
collection60 ;
Frequently Asked Questions (FAQs) on REMIT transaction reporting 60.
Toepassingsgebied
REMIT is van toepassing op de marktdeelnemers61 die transacties uitvoeren op de
groothandelsmarkten voor energie. Ongeacht de plaats in de Europese Unie en de wijze van
verhandeling, de volgende voor de groothandel bestemde energieproducten moeten worden
aangegeven:
-

contracten voor de fysieke levering van elektriciteit of aardgas ;

-

derivaten met betrekking tot geproduceerde, verhandelde of geleverde elektriciteit of
aardgas;

-

contracten en derivaten met betrekking tot het transport van elektriciteit of aardgas.

REMIT is niet van toepassing op de voor eindafnemers bestemde leverings- en distributiecontracten,
met uitzondering van de eindverbruikers met een technische capaciteit van hoger dan of gelijk aan 600
GWh/jaar62.
Artikel 3 (verbod op handel met voorwetenschap) en artikel 5 (verbod op [pogingen tot]
marktmanipulatie) van REMIT zijn dus van toepassing op de voor de groothandel bestemde
energieproducten die geen financiële instrumenten zijn die onderworpen zijn aan de verordening
betreffende marktmisbruik (MAR - zie punt 92), evenals op de voor de groothandel bestemde
energieproducten die financiële instrumenten zijn maar die niet zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt (of waarvoor toelating tot de handel op een gereglementeerde markt is
aangevraagd), een MTF of een OTF of waarvan de koers of de waarde niet afhangt van een financieel
instrument dat is toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt (of waarvoor toelating tot
de handel op een gereglementeerde markt is aangevraagd), een MTF of een OTF (artikel 2 van

58

https://www.acer-remit.eu/portal/custom-category/remit_questions.
http://www.acer.europa.eu/en/remit/qanda/pages/default.aspx The Q&A is published as a pdf document divided into five
sections :
•
background information on REMIT ;
•
role of the Agency ;
•
REMIT Definitions ;
•
obligations and prohibitions for market participants ;
•
timeline of the implementation.
The Q&A, like the guidance, will be updated from time to time to reflect changing market conditions and the experience gained
by NRAs and the Agency from the implementation of REMIT and through feedback from market participants and other
stakeholders.
60
https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation.
61
elke persoon, met inbegrip van transmissiesysteembeheerders, die transacties aangaat, onder meer door handelsorders
te plaatsen, op een of meer groothandelsmarkten voor energie.
62
onder voorbehoud van de antwoorden die worden verschaft in het document Q&A on REMIT, III.3.42.
59
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Verordening 596/2014 - MAR). De verplichte openbaarmaking van voorwetenschap (artikel 4) blijft
echter behouden.
De REMIT-verordening
In Verordening 1227/2011 zijn de volgende bepalingen vastgelegd :
-

het verbod op handel met voorwetenschap (artikel 3) ;

-

het verbod op marktmanipulatie of pogingen tot marktmanipulatie (artikel 5) ;

-

de verplichte openbaarmaking van voorwetenschap voor de marktdeelnemers63 64(artikel 4.1);

-

de verplichting om gegevens te verzamelen en ze te rapporteren (artikel 8) ;

-

de verplichte openbaarmaking - via een platform aan ACER of de CREG - in geval van een
vrijstelling in REMIT :


in verband met een transactie die het mogelijk maakt om de bestaande contractuele
verplichtingen na te leven of die wordt verricht in overeenstemming met de
betreffende transmissienetbeheerder teneinde een veilige en beveiligde werking van
het systeem te waarborgen (artikel 3.4b) ;



in verband met een uitgestelde openbaarmaking van voorwetenschap (artikel 4.2) ;

-

de verplichte registratie van marktdeelnemers bij de nationale regulerende instantie (artikel
9) ;

-

de verplichting voor personen die beroepshalve transacties tot stand brengen om efficiënte
maatregelen te treffen om inbreuken op deze verbodsbepalingen op te sporen en de CREG op
de hoogte te brengen van eventuele tekortkomingen (artikel 15) ;

-

de verplichting van de CREG65 en de bevoegde autoriteiten om ACER op de hoogte te brengen
in geval van redelijke vermoedens van inbreuken op REMIT die plaatsvinden op haar
grondgebied of in een andere lidstaat (artikel 16).

63

List of Inside Information Platforms – zie https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms.
"Voorwetenschap" wordt gedefinieerd als niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of
middellijk verband houdt met één of meerdere voor de groothandel bestemde energieproducten en die, indien zij openbaar
zou worden gemaakt, een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de prijzen van deze voor de groothandel bestemde
energieproducten (artikel 2, 1).
Voor de toepassing van deze definitie gaat het daarbij om :
a) informatie die verplicht openbaar moet worden gemaakt overeenkomstig Verordeningen (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr.
715/2009, met inbegrip van richtsnoeren en netcodes die op grond van die verordeningen zijn vastgesteld ;
b) informatie met betrekking tot de capaciteit en de benutting van faciliteiten voor productie, opslag, verbruik of transmissie
van elektriciteit of aardgas, of informatie over de capaciteit en benutting van LNG-installaties, met inbegrip van de geplande
of ongeplande niet-beschikbaarheid van deze installaties ;
c) informatie die verplicht openbaar moet worden gemaakt overeenkomstig Europese of nationale wet- en regelgeving,
marktvoorschriften, contracten of gebruiken op de betrokken groothandelsmarkt voor energie, voor zover deze informatie
waarschijnlijk een aanzienlijke invloed zou hebben op de prijzen van dergelijke voor de groothandel bestemde
energieproducten, en ;
d) andere informatie die een redelijk handelende marktdeelnemer waarschijnlijk zal gebruiken om er zijn beslissing om over
te gaan tot een transactie inzake of een order te plaatsen voor de handel in een voor de groothandel bestemd energieproduct
ten dele op te baseren.
65
Zie ook punt 117 en volgende.
64

Niet-vertrouwelijke versie

29/103

Uitvoeringsverordening 1348/2014 inzake de informatieverstrekking overeenkomstig artikel 8,
leden 2 en 6 van Verordening 1227/2011 legt dan weer de regels vast voor het verstrekken van
gegevens aan ACER in het kader van REMIT, volgens het onderstaande vereenvoudigde schema.
Rapportering van fundamentele gegevens en gegevens van transacties, met inbegrip van handelsorders

Handelsregistratiesysteem
Marktdeelnemers en
/ systeem voor de
derden (MP/Third
matching van orders
Parties)
(Trade reporting / maching
systems)

Beurzen
(Exchanges)

Tussenpersonen
(Brokers)

Transactieregisters
(Trade repositories)

Financiële
marktautoriteiten (FMA)

TNB's /
ENTSO's

gedeeld met

ESMA

Reporting
ECN

gedeeld met

ACER - ARIS
gedeeld
met
Nationale
financiële
autoriteiten

Nationale
reguleringsinstanties

Nationale
mededingingsautoriteiten

Andere
bevoegde
autoriteiten

Figuur 5: rapporteren van fundamentele gegevens en gegevens van transacties, met inbegrip van handelsorders
Bron: CREG

Het doel van deze uitvoeringsverordening is om :
-

nader te omschrijven welke gegevens betreffende voor de groothandel bestemde
energieproducten (artikelen 3 tot 6 en bijlage) en welke fundamentele gegevens (artikelen 8
en 9) moeten worden gerapporteerd ;

-

de passende kanalen voor de rapportage vast te leggen (artikelen 6, 10 en 11) ;

-

het tijdschema voor en de regelmaat van de gegevensrapporten vast te leggen (artikel 7).

De inwerkingtreding van deze uitvoeringsverordening brengt twee verplichtingen met zich mee voor
de marktdeelnemers :
-

de verplichting om zich te laten registreren bij een nationale regulerende instantie voor de
transacties op de groothandelsmarkt die dienen te worden aangegeven bij ACER (artikelen 8,
1 en 9, REMIT) ;

-

de verplichting betreffende de reporting van transacties, met inbegrip van de handelsorders
en de fundamentele gegevens (artikel 8, REMIT).

Markttoezicht en sancties
Het toezicht (artikelen 1, 1, en 7, 1) op de groothandelsmarkten voor energie wordt verzekerd
door het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators in nauwe samenwerking met de
nationale regulerende instanties (artikelen 7, 2, en 16, 1).
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Als een nationale regulerende instantie verdachte handelingen vaststelt, moet ze ACER daarvan op de
hoogte brengen66, zelfs als de inbreuk plaatsvindt in een andere lidstaat (artikel 16, 2).
Volgens artikel 15 moeten de personen die beroepshalve transacties tot stand brengen (PPAT) hun
nationale regulerende instantie ook op de hoogte brengen66 wanneer ze vermoeden dat een transactie
een inbreuk kan vormen op artikelen 3 of 5.
In artikel 13 van Verordening 1227/2011 is onder meer vastgelegd dat :
-

de nationale regulerende instanties erop toezien dat de in de artikelen 3 en 5 vastgestelde
verbodsbepalingen en de in artikel 4 vastgestelde verplichting worden toegepast, en

-

dat iedere lidstaat ervoor zorgt dat de nationale regulerende instanties over de onderzoeksen handhavingsbevoegdheden beschikken, die zij nodig hebben om deze functie te kunnen
uitoefenen,

en dit onder het toezicht van ACER (artikel 16, 1).
De elektriciteitswet geeft de CREG67 - met inachtneming van de respectieve bevoegdheden van
de Belgische Mededingsautoriteit en de FSMA - onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden, en indien
nodig, sanctiebevoegdheden, voor de toepassing van de verbodsbepalingen die zijn opgenomen in
artikelen 3 tot 5 van Verordening 1227/2011. In artikel 18 van deze verordening is ook vastgelegd dat
de aldus vastgestelde sancties doeltreffend, afschrikwekkend en evenredig moeten zijn en een
afspiegeling moeten vormen van de aard, de duur en de ernst van de overtreding, de schade voor de
consumenten en de winst die potentieel door de handel met voorwetenschap of de marktmanipulatie
werd gerealiseerd.
Registratie van de marktdeelnemers
De marktdeelnemers die transacties68 uitvoeren op de groothandelsmarkt voor energie moeten
zich laten registreren bij een nationale regulerende instantie (NRI), de CREG voor België, volgens de in
artikel 9 vastgelegde modaliteiten.
ACER heeft daartoe een platform - CEREMP69 - ontwikkeld om de marktdeelnemers te registeren en
het ter beschikking gesteld van de NRI zodat zij hun marktdeelnemers kunnen registreren.
Alle NRI’s bezorgen ACER de gegevens betreffende de geregistreerde marktdeelnemers (‘market
participant’ of MP) die in hun respectieve registers zijn opgenomen. Het Agentschap heeft een
geconsolideerd Europees register70 opgesteld.
Op 31 december 2016 waren er 117 marktdeelnemers geregistreerd voor de Belgische markt (bron:
REMIT Quarterly issue No. 7 / Q4 2016) 71.

66

op het kennisgevingsplatform van ACER op: https://www.acer-remit.eu/np/home.
Op 6 september 2012 heeft de CREG de studie (F)120906-CDC-1168 gepubliceerd over de in Belgisch recht te nemen
maatregelen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en
transparantie van de groothandelsmarkt voor energie.
68
die verplicht moeten worden gerapporteerd op grond van artikel 8, lid 1.
69
Centralised European Register of Energy Market Participants.
70
https://www.acer-remit.eu/portal/european-register.
71
In augustus 2017 waren er in België 120 marktspelers geregistreerd.
67
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Reporting van de gegevens van de marktdeelnemers
In artikel 8 van REMIT is vastgelegd dat de marktdeelnemers:
-

aan ACER de gegevens betreffende hun op de groothandelsmarkt voor energie verrichte
transacties124 moeten bezorgen, met inbegrip van handelsorders (artikel 8, 1)

-

aan ACER en de NRI de informatie moeten bezorgen met betrekking tot de capaciteit en de
benutting van faciliteiten voor productie, opslag, verbruik of transmissie van elektriciteit of
aardgas, of informatie over de capaciteit en benutting van LNG-installaties, met inbegrip van
de geplande of ongeplande niet-beschikbaarheid van deze installaties (artikel 8, 5)

De details van de perimeter, de inhoud, de frequentie en het formaat van de reporting zijn vastgelegd
in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014, evenals in de handleidingen72 van ACER betreffende de
reporting van de gegevens die beschikbaar zijn op het REMIT PORTAL van ACER73:
-

Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanisms (RRM)

-

Manual of Procedures on transactions and fundamental data reporting under REMIT (MoP)

-

Transaction Reporting User Manual (TRUM)

De reporting van gegevens aan ACER wordt georganiseerd door het computersysteem ARIS, dat wordt
geïllustreerd in Figuur 6.

72

https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation
category/acer_remit_reporting_user_package.
73
https://www.acer-remit.eu/portal/.
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Figuur 6: ARIS – het informatiesysteem REMIT van ACER
Bron: ACER, REMIT – Transaction Reporting User Manuel (TRUM) van 9 mei 2016, pagina 13/159
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De eerste kolom van Figuur 6 geeft een overzicht van de marktdeelnemers (artikel 2, 7) die kunnen
worden onderworpen aan een registratie, zoals vastgelegd in artikel 9. Kolom 2 bevat enerzijds de
rapporterende partijen (artikel 8, 4) en anderzijds de regulators. De gegevens worden door de
rapporterende partijen meegedeeld aan het computersysteem ARIS (informatiesysteem REMIT van
ACER) via drie kanalen :
-

Interactive Web Portal

-

Secure File Transfer Protocol (SFTP)

-

Web Service

‘Tiers’ 1 tot 4 vertegenwoordigen de 4 niveaus van het computersysteem ARIS van ACER, met :
-

niveau 1 dat de fundamentele gegevens (artikelen 8 en 9 van Uitvoeringsverordening
1348/2014) en de transacties (artikelen 3 tot 5 van Uitvoeringsverordening 1348/2014)
verzamelt. In dit stadium wordt het formaat van de gegevens gecontroleerd. Indien dit niet
voldoet, wordt er een bericht gestuurd naar de in gebreke zijnde partij ;

-

niveau 2 heeft betrekking op de aanvulling van de databank van ACER die de gegevens van de
transacties, de fundamentele gegevens, de referentiegegevens en de gegevens betreffende de
registratie van de marktdeelnemers groepeert ;

-

niveau 3 vormt het markttoezichtsysteem. Op basis van de databank die wordt aangemaakt in
niveau 2, gebruikt ACER een analysetool van de onderneming NASDAQ, SMARTS genaamd, om
de markten te onderzoeken en er misbruiken op te sporen. Dit toezichtsysteem werd door
ACER aangeboden aan de NRI via een sublicentiecontract ;

-

niveau 4 heeft betrekking op het delen van gegevens die ACER in zijn bezit heeft. Het eerste
deel van het delen van informatie is beveiligd, zoals vastgelegd in artikel 10 van Verordening
1227/2011. Het mechanisme voor het delen van informatie tussen de nationale regulerende
instanties, de bevoegde financiële autoriteiten van de lidstaten, de nationale
mededingingsautoriteiten, ESMA en andere betrokken instanties wordt geregeld door een
data sharing akkoord. De nationale regulerende instanties moeten bijvoorbeeld een "security
policy" opstellen en voorleggen aan ACER en hun collega's tijdens een peer review waar de
operationele betrouwbaarheid (artikel 12) van de nationale regulerende instantie wordt
onderzocht. Het gebruik van via data sharing ontvangen informatie wordt geregeld door
artikelen 17, 4 en 17, 5. Het tweede deel van het delen van informatie is bestemd voor het
publiek en de academische wereld. In dat verband moet de informatie worden voorgesteld in
een geaggregeerd formaat om elke identificatie van een marktdeelnemer of marktplaats te
vermijden (artikelen 12, 2 en 17, 3). Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onder meer
statistische analyses uit te voeren en wetenschappelijke rapporten op te stellen.

In zijn REMIT Quartely (Issue n°8/Q1 2017) wijst ACER erop dat het totaal aantal aan ARIS
meegedeelde gegevens enkel voor de maand maart de kaap van 45 miljoen gegevens heeft
overschreden. Twaalf maanden daarvoor bedroeg dit aantal tussen 25 en 30 miljoen.
Er is voorzien in enkele vrijstellingen op het verbod op handel met voorwetenschap (artikel
3.4(b)) en de verplichte openbaarmaking van voorwetenschap (artikel 4.2). De marktdeelnemer
informeert de nationale regulerende instantie en ACER erover via een kennisgevingsplatform dat kan
worden teruggevonden op https://www.acer-remit.eu/np/home en waarop ook de kennisgevingen
over verdachte transacties (STR) zijn opgenomen, zoals vastgelegd in artikelen 15 en 16, 2 van
Verordening 1227/2011.
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De vertrouwelijkheid, de integriteit en de bescherming van de in het kader van REMIT ontvangen
en/of overgemaakte informatie wordt verzekerd door ACER en de nationale regulerende instanties.
Rol van ACER en de CREG in het kader van REMIT
Het toezicht op de groothandelsmarkt voor energie teneinde marktmisbruik op te sporen, wordt via
REMIT toevertrouwd aan ACER, dat daarvoor samenwerkt met de nationale regulerende instanties. Indien
er een vermoeden van misbruik bestaat, kan ACER meer bepaald aan de CREG vragen om een onderzoek
uit te voeren, alleen en indien nodig samen met andere regulerende instanties als het gaat om
grensoverschrijdende misbruiken. De nationale regulerende instantie kan echter ook zelf of via een
waarschuwing van een marktdeelnemer of een PPAT marktmisbruiken opsporen of op eigen initiatief zelf
een onderzoek uitvoeren.
In het protocolakkoord74 dat werd gesloten tussen ACER en alle nationale regulerende instanties, wordt
een gedetailleerde beschrijving gegeven van de praktische modaliteiten van de samenwerking tussen de
energieregulators, de kennisgevingen van de nationale regulerende instanties aan ACER bij een
vermoedelijke inbreuk op de REMIT-verordening, de modaliteiten betreffende het verzoek van ACER aan
de nationale regulerende instanties tot instelling van een onderzoek of tot toezending van informatie,
evenals de coördinatie van de onderzoeken in het geval van grensoverschrijdende misbruiken.
De CREG zet haar markttoezichtopdracht verder in samenwerking75 met de Belgische
Mededingingsautoriteit (BMA) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA76). De wetgever
heeft in dat verband toegestaan dat vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld tussen deze instellingen
en de CREG en heeft hiervoor de wettelijke bepalingen inzake gas en elektriciteit die verband houden met
het beroepsgeheim en de bewaring van commercieel gevoelige informatie aangepast. De onderzoeks- en
sanctiebevoegdheden waarover de CREG beschikt in geval van misbruik overeenkomstig de REMITverordening werden omgezet in de wet van 8 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake energie.
Tabel 4 geeft een samenvatting van de voornaamste taken die ACER en de CREG in het kader van REMIT
dienen uit te voeren.
Taken

Gegevensinzameling

ACER

ontvangt de gegevens
transacties en orders
van ACER en kan
fundamentele gegevens aanvullende nationale
informatie inzamelen

markttoezicht
Onderzoek
Sanctie

CREG

Europees
coördineert bij
grensoverschrijdende
onderzoeken
-

REMIT

artikel 8.1
artikel 8.5

nationaal

artikelen 7, 15 en 16

nationaal

artikelen 3, 4, 5, 15

nationaal

artikel 18

Tabel 4: taken van ACER en CREG voor de materies betreffende REMIT
Bron: CREG

74

Multilateral Memorandum of Understanding between the Agency for the Cooperation of Energy Regulators and National
Regulatory Authorities and market monitoring bodies concerning cooperation and coordination of market monitoring under
Regulation (EU) N° 1227/2011 of the European Parliament and the Council on wholesale energy market integrity and
transparency (REMIT).
75
Zie ook hoofdstuk 2 "De autoriteiten", pagina 50.
76
De wetgever heeft, via een wet van 27 juni 2016, artikel 75, § 1, 5° van de "financiële wet" gewijzigd, zodat de FSMA
vertrouwelijke informatie kan meedelen aan de CREG, in afwijking van het beroepsgeheim waaraan ze zich dient te houden,
binnen de grenzen van REMIT.
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In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de rollen van elke bevoegde autoriteit in het kader van de
drie wetgevingsteksten die in deze studie aan bod komen.

Verbanden tussen REMIT en de wetgeving inzake transparantie & de financiële instrumenten
Verbanden tussen REMIT en de wetgeving inzake transparantie
Verordening 1227/2011, evenals Uitvoeringsverordening 1348/2014 beogen de integriteit en de
transparantie van de groothandelsmarkt voor energie rekening houdend met onder meer de Europese
wetgeving inzake transparantie (zie deel I.2.).
In artikel 4, 4 van Verordening 1227/2011 is vastgelegd dat de openbaarmaking van
voorwetenschap, waaronder informatie in samengevoegde vorm, overeenkomstig de bepalingen van
Verordening (EG) nr. 714/2009 of Verordening (EG) nr. 715/2009 en de op grond van die
verordeningen vastgestelde richtsnoeren en netwerkcodes, een gelijktijdige, volledige en
daadwerkelijke openbaarmaking inhoudt. In deel 7.3. van de Guidance van ACER van 7 juni 2016 wordt
er echter op gewezen dat als het inderdaad gaat om een gelijktijdige, volledige en daadwerkelijke
openbaarmaking in de zin van artikel 4, 4 van Verordening 1227/2011, het niet noodzakelijk een
openbaarmaking is die binnen de voorgeschreven termijn wordt uitgevoerd, die vereist dat de
informatie beschikbaar is vóór de trading van voor de groothandel bestemde energieproducten.

LNG

Elektriciteit

Opslag

Aardgas

Transmissie transmissie, productie, …

Artikel 8, vijfde lid van Verordening 1227/2011 bevat de informatie die de marktdeelnemers
dienen in te zamelen en in toepassing van artikel 8, leden 2 en 6 van dezelfde verordening, legt
Uitvoeringsverordening 1348/2014 van de Commissie de regels vast betreffende de overdracht van
aan ACER te bezorgen informatie. Deze uitvoeringsverordening heeft onder meer tot doel om de
gegevens betreffende voor de groothandel bestemde energieproducten en de te rapporteren
fundamentele parameters gedetailleerd vast te leggen (artikelen 8 en 9 betreffende de regels die van
toepassing zijn voor het rapporteren van de fundamentele gegevens betreffende elektriciteit en gas).

ENTSO-E

ENTSO-E

714/2009 en
543/2013 (art. 6 tot 17)

1227/2011 (art. 8)
1348/2014 (art. 8)

ENTSO-G

ENTSO-G

715/2009 (art. 18 en
bijlage I, deel 3) en
2010/685, 2012/490 en
2015/715

1227/2011 (art. 8)
1348/2014 (art. 9.1 en
9.2)

ALSI

ALSI

715/2009
(art. 19)

1348/2014
(art. 9.3 tot 9.6)

AGSI+

AGSI+

715/2009
(art. 19)

1348/2014
(art. 9.7 tot 9.9)

TRANSPARANTIE

REMIT

714/2009 + 543/2013
en 715/2009

1227/2011 en
1348/2014

Figuur 7: gegevens die volgens de transparantie- en REMIT-verordeningen dienen te worden meegedeeld aan de
transparantieplatformen
Bron: CREG
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Figuur 7 bevat de artikelen, de door REMIT gevraagde gegevens die overeenstemmen met degene die
door de verordeningen inzake transparantie worden gevraagd, namelijk Verordeningen 714/2009
(bijlage I) en 543/2013 (artikel 6 tot 17) voor de elektriciteit, en 715/2009 (artikelen 18 en 19, evenals
bijlage 1, deel 3) en besluiten 2010/685, 2012/490 en 2015/715 van de Commissie, voor aardgas.

(Fundamentele)
gegevens

REMIT

TRANSPARANTIE

714/2009
543/2014

elektriciteit

transmissie/vervoer

gas
LNG

Opslag

bijlage I, 5
artikelen 6 tot 17

715/2009

artikel 18 en bijlage I, 3.3

2010/685

vervangt bijlage I, 3

2012/490

vervangt bijlage I, 2.2

2015/715

wijzigingen bijlage I

1227/2011
1348/2014

artikel 8.5
artikel 8

artikel 9.1 en 9.2

artikel 19

artikel 19

artikel 8.5

artikel 8.5

artikel 9.3 tot 9.6 artikel 9.7 tot 9.9

Tabel 5: vergelijkende tabel met de (fundamentele) gegevens die volgens de transparantieverordening en REMIT moeten
worden gerapporteerd/openbaar worden gemaakt - Bron: CREG

De ENTSO's maken, voor rekening van de marktdeelnemers, aan het Agentschap de informatie bekend
die is vereist op grond van Verordening 1348/2014, artikel 8, 1 en 2 voor de elektriciteit en artikel 9, 1
voor aardgas.
De TNB of derden die handelen voor eigen rekening bezorgen aan het Agentschap en, op vraag, aan
de nationale regulerende instanties de informatie die is opgenomen in artikel 8, 3 voor de elektriciteit
en in artikel 9, 2 voor aardgas.
De informatie betreffende de LNG- en aardgasopslaginstallaties die door de beheerders wordt
gerapporteerd aan het Agentschap en op vraag aan de nationale regulerende instanties, is
respectievelijk opgenomen in artikel 9, 3 tot 6 en artikel 9, 7 tot 9 van Verordening 1348/2014.
Wat onderscheidt "de informatie van de transparantieverordening" van de "voorwetenschap"
van REMIT?
In deel 5.2. van zijn vierde versie van de richtsnoeren77 definieert ACER deze twee concepten78.
"De informatie inzake transparantie is degene die betrekking heeft op elk gegeven dat wordt openbaar
gemaakt volgens Verordeningen 714/2009, 543/2013 en 715/2009, met inbegrip van de toepasselijke
richtlijnen en de netcodes die op grond van die verordeningen zijn vastgesteld (zie paragraaf I.2.1). De
informatie inzake transparantie wordt in artikel 2,1, a) van REMIT vermeld als een type van informatie
die een voorwetenschap kan vormen.
Het concept van "voorwetenschap" omvat niet enkel de informatie inzake transparantie die een
aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de prijzen van voor de groothandel bestemde
energieproducten, maar ook een andere informatie die een redelijk handelende marktdeelnemer
waarschijnlijk zal gebruiken om er zijn beslissing om over te gaan tot een transactie inzake of een order

77

"Guidance on the application of Regulation (EU) N° 1227/2011 of the European Parliament and the Council of 25 October
2011 on wholesale energy market integrity and transparency" (4th Edition), gepubliceerd op 17 juni 2016.
78
Vrije vertaling van de kader op pagina's 28/79 tot 30/79.
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te plaatsen voor de handel in een voor de groothandel bestemd energieproduct ten dele op te baseren,
voor zover deze informatie een aanzienlijke impact kan hebben op de prijzen van de voor de
groothandel bestemde energieproducten.
Met andere woorden, de informatie inzake transparantie is een gestructureerd, normaal periodiek
gegeven dat is onderworpen aan Verordeningen 714/2009, 543/2013 en 715/2009.
De voorwetenschap zou echter normaal moeten worden beschouwd als een gestructureerd adhocgegeven dat een aanzienlijke impact zou kunnen hebben op de prijzen omdat deze informatie niet
werd openbaar gemaakt op de markt. Een dergelijke voorwaarde gaat verder dan de gewone
periodieke en regelmatige bekendmaking van gegevens volgens de voorwaarden van de
bovenvermelde verordeningen, aangezien deze situatie zich zou kunnen voordoen voor sommige
transparantiegegevens.
Bijgevolg kan de voorwetenschap niet enkel worden toegepast op eender welk informatiegegeven dat
in de onderstaande verordeningen wordt vermeld op voorwaarde dat ze aan gepaste criteria
beantwoordt, maar ook op de volgende bijkomende informatie voor zover de informatie een
aanzienlijke impact kan hebben op de prijzen van de voor de groothandel bestemde energieproducten,
namelijk de informatie :
-

betreffende de capaciteit en het gebruik van de uitrusting voor de productie van elektriciteit
(of aardgas), met inbegrip van de al dan niet geplande onbeschikbaarheid van deze uitrusting;

-

betreffende de capaciteit en het gebruik van de uitrusting voor de opslag van elektriciteit of
aardgas, met inbegrip van de al dan niet geplande beschikbaarheid van deze uitrusting ;

-

betreffende de capaciteit en het gebruik van de uitrusting voor het verbruik van elektriciteit of
aardgas, met inbegrip van de al dan niet geplande onbeschikbaarheid van deze uitrusting ;

-

betreffende de capaciteit en het gebruik van de uitrusting voor de transmissie, met inbegrip
van de al dan niet geplande onbeschikbaarheid van deze uitrusting ;

-

betreffende de capaciteit en het gebruik van de LNG-uitrusting, met inbegrip van de al dan niet
geplande onbeschikbaarheid van deze uitrusting ;

-

die is vereist en openbaar dient te worden gemaakt volgens de wettelijke of regelgevende
bepalingen van de Unie, of op nationaal niveau ;

-

die is vereist en openbaar dient te worden gemaakt volgens de regels van de markt ;

-

die is vereist en openbaar dient te worden gemaakt volgens de contracten ;

-

die is vereist en openbaar dient te worden gemaakt volgens de gangbare gewoonten op de
markt ;

-

of elke andere informatie die een redelijk handelende marktdeelnemer waarschijnlijk zal
gebruiken om er zijn beslissing om over te gaan tot een transactie inzake of een order te
plaatsen voor de handel in een voor de groothandel bestemd energieproduct ten dele op te
baseren.

Volgens Verordening 543/2013 zal de informatie betreffende de geplande onbeschikbaarheid van 100
MW of meer van een verbruikseenheid, een productie-eenheid, of een interconnectie of op het
transmissienet ter beschikking worden gesteld van het publiek door ENTSOE.
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Voor de aardgasmarkten erkent ACER de moeilijkheden om een Europese indicatieve drempel voor de
voorwetenschap te bepalen, rekening houdend met de aanzienlijke verschillen op het vlak van de
marktomvang, de structuren en de liquiditeit in Europa.
Ongeacht de toepassing van indicatieve drempels voor de marktdeelnemers, moeten de nationale
regulerende instanties zich ervan vergewissen dat de marktdeelnemers zich ervan bewust zijn dat een
al dan niet geplande onbeschikbaarheid van de capaciteit, van een productie-eenheid ongeacht de
grootte ervan, van de opslag, van het verbruik of de transmissie van aardgas of elektriciteit een
voorwetenschap kan vormen als ze beantwoordt aan de in artikel 2 (1) van REMIT beschreven criteria.
Het is de taak van de marktdeelnemers om te oordelen of de informatie waarover ze beschikken een
voorwetenschap vormt die een aanzienlijke invloed kan hebben op de prijzen van deze voor de
groothandel bestemde energieproducten, en dus te beslissen of ze die openbaar maken … ."
Verordening 543/2013 maakt het voor ENTSOE mogelijk om dergelijke voorwetenschap openbaar te
maken op het centrale transparantieplatform, zelfs als de drempel niet is bereikt. Dit blijkt uit de
doelstelling van voornoemde verordening, zoals vastgelegd in overweging 12: "De TNB zijn vaak de
voornaamste bron van relevante fundamentele informatie. Zij worden ook gebruikt om voor
systeemexploitatiedoeleinden grote hoeveelheden informatie te verzamelen en te evalueren. Teneinde
een algemeen overzicht te leveren van relevante informatie in de gehele Unie moeten de TNB de
inzameling, verificatie en verwerking van data vergemakkelijken." De marktdeelnemers blijven in alle
gevallen echter verantwoordelijk voor de openbaarmaking van de voorwetenschap. In artikel 4, 1 van
REMIT is vastgelegd dat de marktdeelnemers de voorwetenschap waarover zij beschikken tijdig en op
een doeltreffende manier publiekelijk openbaar maken (…). Zij moeten dus alle nodige maatregelen
treffen met het oog op de openbaarmaking ervan, zelfs als een TNB bijvoorbeeld zou weigeren om die
om eender welke reden openbaar te maken. In laatste instantie zal de marktdeelnemer zijn eigen
transparantiesite tot stand brengen en de vereiste tools implementeren om de toegang tot de
informatie te vergemakkelijken (RSS Feed).
Het begrip "voorwetenschap" is vatbaar voor interpretatie door de Europese en nationale hoven. De
handelingen onder MAD79 met betrekking tot de voorwetenschap, voor zover dezelfde concepten
worden toegepast op de bepalingen van deze richtlijn, zouden ook relevant moeten zijn binnen deze
reflectie80.
Wat de voorwetenschap betreft, stelt MAR - die MAD heeft opgeheven - in artikel 7, 5 het volgende:
ESMA stelt richtsnoeren op voor de vaststelling van een niet-uitputtende lijst van informatie waarvan
redelijkerwijs kan worden verwacht of is vereist dat die openbaar wordt gemaakt overeenkomstig
Europese of nationale wet- en regelgeving, marktvoorschriften, overeenkomsten, praktijken of
gebruiken, op de betrokken grondstoffenderivatenmarkten of spotmarkten als bedoeld in lid 1, onder
b) 81… ."
In dat verband heeft ESMA op 17 januari 2017 (ESMA/2016/1480 NL), de "Richtsnoeren bij de
Verordening marktmisbruik (MAR)82 gepubliceerd. Deze richtsnoeren die in werking zijn getreden,
bevatten indicatieve voorbeelden van voorwetenschap die:



rechtstreeks verband houdt met grondstoffenderivaten
onrechtstreeks verband houdt met grondstoffenderivaten zonder gerelateerde spotmarkt

79

De richtlijn MAD werd ingetrokken bij MAR, die in werking is getreden op 3 juli 2016.
Deel 5.2. van de vierde versie van de richtsnoeren, pagina 30/79, vrije vertaling.
81
oftewel artikel 7, § 1, b van MAR.
82
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma-2016-1480_nl.pdf.
80
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rechtstreeks verband houdt met een spotcontract voor grondstoffen

Deze richtsnoeren verschaffen geen verduidelijkingen over de andere criteria betreffende de bepaling
van het begrip voorwetenschap, de nauwkeurigheid van de informatie en de prijsgevoeligheid en
leggen ook geen andere vereisten op in verband met de openbaarmaking van informatie.
De gegevensverzameling van artikel 8 staat centraal in de drie wetgevingsteksten.
Artikel 8, 5 van REMIT organiseert enerzijds de verzameling van (fundamentele) gegevens, zoals
opgesomd in de transparantieverordeningen 715/2009 en 543/2013 en artikel 8, 1 van REMIT legt
anderzijds de verplichtingen vast - betreffende de communicatie ten opzichte van ACER - van de
marktdeelnemers inzake hun transacties op de groothandelsmarkt voor energie, met inbegrip van hun
handelsorders, zoals ook wordt gespecificeerd in Verordening 648/2012 (EMIR) en Richtlijn
2004/39/EG (MiFID) die met ingang van 3 januari 2018 zal worden opgeheven.
Tabel 6 geeft een overzicht van de verplichtingen om de in de transparantie- en REMITverordeningen opgenomen informatie te rapporteren of openbaar te maken. Afhankelijk van de
gebruikte terminologie verwijst de openbaarmaking hetzij naar de informatie die zal worden openbaar
gemaakt (voorbeelden: ENTSO's, UMM), hetzij naar de rapportering (reporting) van de gegevens die
zullen worden overgemaakt aan de bevoegde autoriteiten en die niet openbaar zullen worden
gemaakt, behalve misschien in een geaggregeerde vorm.
Zodoende zullen de gegevens die door de TNB naar de ENTSO's worden gestuurd in het kader van de
transparantieverordening, openbaar worden gemaakt op de transparantieplatformen, terwijl de nietgeaggregeerde fundamentele gegevens in het kader van REMIT aan ACER zullen worden
gerapporteerd zonder openbaar te worden gemaakt.
Tabel 6 bevat ook referenties in verband met de verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten
en de voorziene sancties voor de schending door de marktdeelnemers van de 5 verordeningen
waarnaar wordt verwezen.
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Tabel 6: vergelijkende tabel van de te rapporteren gegevens volgens REMIT en de openbaar te maken gegevens volgens de
transparantieverordening en REMIT en de eventuele ermee gepaarde gaande sancties
Bron: CREG

De concrete toepassing van REMIT op het terrein
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REMIT

art. 8 gegevensverzameling (art. 8, 1 transacties en
orders art. 8, 5 fundamentele gegevens)
art. 8,3 meldingen derivatentransacties, centrale
tegenpartijen en transactieregisters: Richtlijn
2004/39/EG = 1227/2011
art. 9 registratie van de marktdeelnemers

art. 3 tot 5 aangifte van de transacties
art. 6 kanalen voor de rapportage met betrekking
tot transacties
art. 8 (elektriciteit - art. 6 tot 17 van 543/2013) en
art. 9 (gas - bijlage I van 715/2009) fundamentele
gegevens
art. 11, 2 verantwoordelijkheid voor de
volledigheid, nauwkeurigheid en tijdige indiening
van de bij art. 6, 8 en 9 aan te geven gegevens
art. 12 inwerkingtreding van de aangiften
bijlage tabellen 1 tot 4

1348/2014

Aangifte (reporting)

1227/2011

715/2009

543/2013

Transparantie
714/2009

Verantwoordelijkheid/Sanctie

art. 1.3 en art. 16 samenwerking van de
bevoegde autoriteiten
art. 7 toezicht
art. 10 uitwisseling van gegevens tussen het
agentschap en de andere autoriteiten
art. 13 tenuitvoerlegging van het verbod op
marktmisbruik (onderzoeksbevoegdheid)
art. 15 verplichtingen van de personen die
beroepshalve transacties tot stand brengen
art. 18 sancties
art. 10, 1 procedures voor de rapportage van art. 10, 3 uitwisseling van gegevens tussen
voorwetenschap
ACER en de andere autoriteiten

art. 4 verplichting tot openbaarmaking van
voorwetenschap
art. 4, 4 van 1227/2011 ≡ 714/2009 543/2013 - 715/2009

art. 9 toezicht uitgeoefend door ACER
art. 19 NRI ziet toe op naleving en werkt samen
met ACER en de Commissie
art. 22 sancties door de lidstaten en de
Commissie
art. 4, 1 & art. 4, 2 indiening en publicatie van art. 4, 6 NRI ziet toe op naleving van de
gegevens
verplichtingen
art. 6 tot 17: door primaire bezitters van
art. 18 primaire bezitter van de gegevens,
gegevens te bezorgen informatie
leverancier van de gegevens en ENTSOE niet
aansprakelijk gesteld tenzij bij grove nalatigheid
of opzettelijke fout
art. 19: door de beheerders van LNG- en
art. 9 toezicht uitgeoefend door ACER
opslaginrichtingen openbaar te maken
art. 24 NRI ziet toe op naleving en werkt samen
informatie
met ACER en de Commissie
art. 18 transparantie-eisen voor de TNB's
art. 27 sancties door de lidstaten en de
Bijlage I, 3 De op alle relevante punten te
Commissie
publiceren informatie en het tijdschema voor
de publicatie van deze informatie (besluit van
de Commissie van 10/11/2010)

art. 15: informatie
Bijlage I, 5: Transparantie - gegevens

Publicatie

In 2013 werden bij de NRI’s 12 nieuwe zaken gemeld via of door ACER. Dit waren er 33 in zowel
2014 als 2015. In 2016 werden 29 zaken aangemeld. Een aanmelding van een zaak betekent niet altijd
een effectieve inbreuk op REMIT. Sinds het begin van de inwerkingtreding van REMIT hebben twee
zaken tot een boete geleid.
De eerste zaak83 betreft vermeende marktmanipulatie van Iberdrola in Spanje. Volgens de Spaanse
regulator, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), zou Iberdrola tussen 30
november en 23 december 2013 de dagmarktprijzen artificieel hebben verhoogd door een deel van de
beschikbare hydro-elektrische capaciteit aan te bieden op de markt aan hoger dan competitieve
prijzen. Concreet zou de manipulatie aangetoond zijn doordat het volume dat eind november 2013
werd aangeboden aan € 70/MWh (45 GWh) daalde naar 13 GWh tijdens de periode van de vermeende
marktmanipulatie. Tegelijkertijd steeg het volume dat eind november 2013 werd aangeboden aan €
90/MWh (40-50 GWh) naar 105 GWh. Dit gedrag zou hebben geleid tot een stijging van de
dagmarktprijzen van € 45/MWh tot € 55/MWh eind november 2013 naar € 80/MWh tot € 90/MWh
tussen 12 en 21 december.
CNMC staaft haar bevinding met twee argumenten. Ten eerste waren de volumes in het waterreservoir
hoger dan vorige jaren alhoewel ze toen een hoger volume aanboden aan lagere prijzen. Ten tweede
lagen de prijzen op langetermijnmarkten lager dan die van de dagmarkt.
Volgens de ramingen zou de winst ten gevolge van de vermeende marktmanipulatie 21,5 MEUR
bedragen. De hoogte van de sanctie bedraagt 25 MEUR en werd op 24 november 2015 opgelegd door
CNMC.
Iberdrola gaat in beroep tegen deze sanctie.
De tweede zaak betreft een geval van het niet tijdig en effectief publiceren van voorkennis door de
Estse transmissienetbeheerder Elering. In juni 2014 werd de uitwisseling van elektriciteit tussen
Finland en Estland via de onderzeese kabel Estlink 2 onderbroken ten gevolge van onderhoudswerken.
De sanctie werd op 4 november 2015 opgelegd door de Estse NRI en bedraagt 10 MEUR.
Het Hooggerechtshof84 heeft Elering niet aangeklaagd.

83

Openbare
informatie:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-16/iberdrola-appealing-fine-formanipulating-market-ceo-says.
https://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/spain/spanish-authority-fines-iberdrola-25m-in-first-remitinfringement-decision.
84
ACER’s annual report on its activities under REMIT in 2015 (pagina 45).
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Verbanden tussen REMIT en de wetgeving inzake de financiële instrumenten85
Verordening 1227/2011 heeft als doel om regels op te stellen die misbruik met gevolgen voor
de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas verbieden en die coherent zijn met de
voorschriften die van toepassing zijn op de financiële markten. In samenhang met de financiële
verordening (zie ook artikel 6 van Verordening 1348/2014) voorziet ze in het toezicht op de
groothandelsmarkten86 voor energie door er de koolstofmarkt in te integreren, hoewel de
emissierechten (zie ook punt 102) niet zijn gekwalificeerd als voor de groothandel bestemde
energieproducten in de zin van REMIT.
Aanvankelijk werd Verordening 1227/2011 opgesteld als aanvulling op Richtlijn 2003/6/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en
marktmanipulatie (marktmisbruik) (MAD85 79). Er bestond nog een overlapping tussen de financiële
reglementering en de energiereglementering, onder meer op het vlak van transacties die worden
verricht via energiebeurzen. REMIT legde echter enkele specifieke bepalingen vast om de
overeenstemming (artikel 6, 1, a)) tussen de twee reglementeringen te garanderen.
Sinds 3 juli 2016 heeft Verordening 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april
2014 betreffende marktmisbruik (MAR) deze problematiek verduidelijkt (zie punt 91).
Artikel 7 van REMIT voorziet in een gezamenlijk toezicht met de financiële autoriteiten, terwijl artikelen
10 en 16 de uitwisseling van informatie tussen ACER en de andere autoriteiten (waaronder CREG,
FSMA87, BMA, ESMA, …) organiseren, evenals hun samenwerking op het niveau van de Unie en op
nationaal niveau.
REMIT brengt al deze doelstellingen samen in een verordening (en een uitvoeringsverordening),
namelijk het verbod op misbruik, de onderzoeken, de sancties, de reporting de transacties, de
registratie van de marktdeelnemers, … terwijl de wetgeving betreffende de financiële instrumenten
meerledig is en verschillende verordeningen en richtlijnen bevat om voor elk van deze doelstellingen
regels op te stellen.
Tabel 7 geeft een overzicht van de verplichtingen betreffende het rapporteren of openbaar
maken van de informatie die is opgenomen in de verordeningen betreffende REMIT en de financiële
instrumenten in verband met de voor de groothandel bestemde energieproducten. Afhankelijk van de
gebruikte terminologie verwijst de openbaarmaking hetzij naar de informatie die zal worden openbaar
gemaakt, hetzij naar de rapportering (reporting) van de gegevens die zullen worden overgemaakt aan
de bevoegde autoriteiten en die niet openbaar zullen worden gemaakt, behalve misschien in een
geaggregeerde vorm.
Tabel 7 bevat ook referenties in verband met de verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten
en de voorziene sancties voor de schending van de twee wetgevingsteksten door de marktdeelnemers.
Deze twee wetgevingen bevatten gelijkaardige verbodsbepalingen die elkaar wederzijds versterken.

85

zie deel 1.4 De financiële instrumenten.
Overweging (5) van Verordening 1227/2011 verduidelijkt het volgende: "Groothandelsmarkten voor energie omvatten
zowel grondstoffenmarkten als derivatenmarkten, die van wezenlijk belang zijn voor zowel de energiemarkten als de
financiële markten, en de prijsvorming in de ene sector beïnvloedt die in de andere. Deze markten omvatten onder andere
gereguleerde markten, multilaterale handelsfaciliteiten en over the counter(OTC)-transacties en bilaterale contracten, direct
of via handelaren."
87
Zie punt 118.
86
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Tabel 7: vergelijkende tabel van de te rapporteren gegevens volgens REMIT en de openbaar te maken gegevens volgens de
transparantieverordening en REMIT en de eventuele ermee gepaarde gaande sancties
Bron: CREG
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art. 8 gegevensverzameling (art. 8, 1 transacties en
orders art. 8, 5 fundamentele gegevens)
art. 8,3 meldingen derivatentransacties, centrale
tegenpartijen en transactieregisters: Richtlijn
2004/39/EG = 1227/2011
art. 9 registratie van de marktdeelnemers

art. 3 tot 5 aangifte van de transacties
art. 6 kanalen voor de rapportage met betrekking
tot transacties
art. 8 (elektriciteit - art. 6 tot 17 van 543/2013) en
art. 9 (gas - bijlage I van 715/2009) fundamentele
gegevens
art. 11, 2 verantwoordelijkheid voor de
volledigheid, nauwkeurigheid en tijdige indiening
van de bij art. 6, 8 en 9 aan te geven gegevens
art. 12 inwerkingtreding van de aangiften
bijlage tabellen 1 tot 4

1227/2011

1348/2014

CSMAD: 2014/57/EU

MAR: 596/2014

EMIR: 648/2012

MiFIR: 600/2014

art. 58 rapporten van posities door
categorieën positiehouders
art. 64 en 65 organisatorische vereisten voor
de goedgekeurde publicatieregelingen en
voor de verstrekkers van de consolidated
tape

art. 69 toezichtbevoegdheden
art. 70 sancties voor inbreuken
art. 72 uitoefening van toezichthoudende
bevoegdheden en bevoegdheden om sancties
op te leggen
art. 79 verplichting tot samenwerking
art. 81 uitwisseling van informatie

art. 51 administratieve sancties
art. 58 uitwisseling van informatie

art. 1.3 en art. 16 samenwerking van de
bevoegde autoriteiten
art. 7 toezicht
art. 10 uitwisseling van gegevens tussen het
agentschap en de andere autoriteiten
art. 13 tenuitvoerlegging van het verbod op
marktmisbruik (onderzoeksbevoegdheid)
art. 15 verplichtingen van de personen die
beroepshalve transacties tot stand brengen
art. 18 sancties
art. 10, 1 procedures voor de rapportage van art. 10, 3 uitwisseling van gegevens tussen
voorwetenschap
ACER en de andere autoriteiten

art. 4 verplichting tot openbaarmaking van
voorwetenschap
art. 4, 4 van 1227/2011 ≡ 714/2009 543/2013 - 715/2009

art. 26 verplichting om transacties te melden (art.
8, 1 van 1227/2011 vervulde verplichtingen)
art. 9 rapportageverplichting (art. 8, 1 van
art. 12 sancties
1227/2011 vervulde verplichtingen)
art. 16, 1 preventie en opsporing van marktmisbruik art. 17 openbaarmaking van voorwetenschap art. 16,2 verplichtingen van de personen die
beroepshalve transacties tot stand brengen
art. 30 administratieve sancties en andere
administratieve maatregelen
art. 1, 1 minimumvoorschriften voor
strafrechtelijke sancties
art. 7 en art. 9 strafrechtelijke sanctie
natuurlijke/rechtspersoon

Financiële instrumenten
MiFID I: 2004/39/EG
art. 25, 3 ESMA bezorgt ACER de aangiften van de
energieproducttransacties (art. 10, 3 van
1227/2011)
MiFID II: 2014/65/EU

REMIT

DE FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Wettelijk kader
Het doel van dit wetgevend deel in het kader van deze studie is om voornamelijk de interacties
tussen REMIT en de wetgeving inzake financiële instrumenten te benadrukken.
De wetgeving betreffende de financiële instrumenten vindt onder meer haar oorsprong in de volgende
Europese verordeningen en richtlijnen:
-

de Europese verordeningen:


Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 23
november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit
(Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr.
716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (hierna:
1095/2010)



Verordening (EU) nr. 648/201288 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli
2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters - dat in
werking is getreden op 16 augustus 2012 (hierna: EMIR of 648/2012)


Gedelegeerde verordening89 (EU) nr. 153/2013 van de Commissie van 19
december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale
tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen tot
nadere bepaling van de gegevens die in de aanvraag tot registratie als
transactieregister moeten worden opgenomen



Verordening (EG) nr. 596/201490 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april
2014 betreffende marktmisbruik en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van
het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en
2004/72/EG van de Commissie) (hierna: MAR of 596/2014)



Verordening (EG) nr. 600/201491 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei
2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening
(EU) nr. 648/2012 (hierna: MiFIR of 600/2014)


Verordening (EG) nr. 2016/1033 van het Europees Parlement en de Raad van
23 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende
markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014
betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de

88

Zie eveneens de uitvoeringsverordening 2017/954 en de gedelegeerde verordeningen 2016/1178 en 2016/2251 evenals
2017/323 en 2017/979.
89
Het nieuwe verdrag maakt een onderscheid tussen de wetgevingshandelingen en de niet-wetgevingswerkzaamheden.
Door artikel 290 kunnen het Parlement en de Raad bevoegdheid aan de Commissie delegeren om niet-wetgevende
handelingen van algemene toepassing aan te nemen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van
een wetgevende handeling. De aldus door de Commissie aangenomen niet-wetgevende handelingen worden "gedelegeerde
handelingen" genoemd.
90
Zie eveneens de uitvoeringsverordening 2017/1158, de verordening 2016/1011 en de rectificatieverordeningen 2016/958
en 2016/1011.
91
Zie eveneens de gedelegeerde verordeningen 2016/2020, 2016/2021, 2016/2022, 2017/567, 2017/572, 2017/577,
2017/579, 2017/580, 2017/581, 2017/582, 2017/583, 2017/585, 2017/587 en 2017/590.
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verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende
centrale effectenbewaarinstellingen (hierna: 2016/1033)
-

de Europese richtlijnen en hun uitvoerings-/gedelegeerde verordeningen89:


Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003
betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (‘Market Abusive
Directive’, hierna: MAD I of 2003/6/EG) ;


Richtlijn 2003/124/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering
van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de
definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van
marktmanipulatie betreft (hierna: 2003/124/EG) ;



Richtlijn 2003/125/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering
van Richtlĳn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de juiste
voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van
belangenconflicten betreft (hierna: 2003/125/EG) ;



Richtlijn 2004/72/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van
richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat gebruikelĳke
marktpraktĳken, de definitie van voorwetenschap met betrekking tot van
grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van lijsten van personen
met voorwetenschap, de melding van transacties van leidinggevende
personen en de melding van verdachte transacties betreft […] (hierna:
2004/72/EG).

De vier bovenstaande richtlijnen (2003/6/EG, 2003/124/EG, 2003/125/EG, 2004/72/EG)
werden ingetrokken door Verordening 596/2014 (MAR).


Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004
betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen
85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees
Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad
(hierna: MiFID I of 2004/39/EG, ingetrokken met ingang van 3 januari 2018) ;




Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006 tot
uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad
wat de voor beleggingsondernemingen geldende verplichtingen betreffende
het bijhouden van gegevens, het melden van transacties, de
markttransparantie, de toelating van financiële instrumenten tot de handel en
de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft;

Richtlijn 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014
betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (hierna: CSMAD of
2014/57/EU) ;
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-

Richtlijn 2014/65/EU92 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014
betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn
2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (hierna: MiFID II of 2014/65/EU) ;


Richtlijn (EU) 2016/1034 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni
2016 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor
financiële instrumenten (hierna: 2016/1034) ;



Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie van 25 april 2016
houdende aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement
en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen
organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat
betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn.

Deze twee richtlijnen werden omgezet naar Belgisch recht in :


de wet van 2 augustus 200293 betreffende het toezicht op de financiële sector en de
financiële diensten (hierna: de financiële wet),



de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna:
de elektriciteitswet) en,



de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere
door middel van leidingen (hierna: de gaswet).

De bovenvermelde richtlijnen werden onder meer omgezet in de financiële wet, terwijl de
elektriciteits- en gaswet enkele referenties/bepalingen van deze voornoemde verordeningen en
richtlijnen bevatten.
Figuur 8 geeft een chronologisch overzicht van de voornaamste wetteksten die de materies
betreffende de financiële instrumenten regelen die in meerdere of mindere mate betrekking hebben
op REMIT.

92

Zie eveneens de uitvoeringsverordeningen 2017/953, 2017/980, 2017/981, 2017/1005, 2017/1110 en 2017/1111 en de
gedelegeerde verordeningen 2017/566, 2017/568, 2017/569, 2017/570, 2017/571, 2017/573, 2017/574, 2017/575,
2017/576, 2017/578, 2017/584, 2017/586, 2017/588, 2017/589, 2017/591 en 2017/592.
93
Rekening houdend met het gebruik van de term "transparantie" in deze hele studie, is het belangrijk om te benadrukken
dat de "transparantierichtlijn" en de "transparantiewet" niet rechtstreeks deel uitmaken van ons onderzoeksgebied. Richtlijn
2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die
gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn
toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG wordt "de transparantierichtlijn" genoemd. Richtlijn 2007/14/EG van
de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn
2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan
effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten werd omgezet naar Belgisch recht door de wet van 2
mei 2007 (de zogenaamde "transparantiewet") op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan
aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, door enkele
artikelen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot
slot door het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële
instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en het koninklijk besluit van 14 februari
2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen. Richtlijn 2013/50/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 22 oktober 2013 wijzigt Richtlijn 2004/109/EG. De wet van 27 juni 2016 zet enerzijds enkele Europese richtlijnen om,
waaronder Richtlijn 2013/50/EU van 22 oktober 2013 en geeft anderzijds uitvoering aan een deel van de verordening
betreffende het marktmisbruik (596/2014). Ze wijzigt daartoe meerdere Belgische bestaande wetten, zoals de prospectuswet
en de transparantiewet.
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Figuur 8: financiële instrumenten: chronologie van de inwerkingtreding van de Europese verordeningen en richtlijnen en de
Belgische wetten (links: publicatiedatum, rechts: status, hetzij van kracht, hetzij ingetrokken, hetzij datum van de
inwerkingtreding)
Bron: CREG

De financiële en economische crisis van 2008
De crisis van 2008 heeft de financiële en economische wereld grondig door elkaar geschud. Op het
niveau van de Europese wetgeving was er dus sprake van een vóór en één na 2008.
-

MiFID I zal worden vervangen door MiFID II en MiFIR, die beide op 3 juli 2018 in werking zullen
treden.

-

MAD I wordt/zal worden vervangen door MAD II, die Verordening 596/2014 (MAR) en Richtlijn
2014/57/EU (CSMAD) omvat die beide volledig in werking zullen treden op 3 juli 2018. MAD I
werd echter ingetrokken en vanaf 3 juli 2016 vervangen door MAR, met uitzondering van
enkele artikelen die zijn opgenomen in artikel 39 van Verordening 596/2014.

De redenen van de wijzigingen van de wetgeving betreffende de financiële instrumenten
De financiële crisis van 2008 heeft niet enkel een impact gehad op de wereldwijde economie, maar
heeft ook het vertrouwen in de financiële markten zwaar aangetast. De Europese Unie heeft er de
zwakke punten van blootgelegd en er conclusies uit getrokken door haar wetgeving te wijzigen en te
versterken.
Enkele van de geïdentificeerde problemen en de gegeven oplossingen :
-

het gebrek aan vertrouwen in de integriteit van de markt zou moeten worden verminderd
door een versterking van de wetgeving betreffende het marktmisbruik via de MARverordening en de CSMAD-richtlijn ;

-

het gebrek aan informatie om het voor de regulators mogelijk te maken een beter toezicht te
houden op en een beter inzicht te krijgen in de derivatenmarkten zou moeten worden
verholpen door de verplichting om de transacties met derivaten94 te rapporteren aan
databanken volgens de EMIR-verordening ;

-

de derivaten tussen de financiële instellingen die een systemisch risico kunnen inhouden voor
de markt, zouden moeten worden gecompenseerd volgens de EMIR-verordening ;

94

bepaald in artikel 2, 47° van de elektriciteitswet: "elektriciteitsderivaat": een financieel instrument, als bedoeld in de
bepalingen die de punten 5, 6 en 7 van deel C van bijlage I bij Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG
van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn
93/22/EEG van de Raad omzetten, wanneer het genoemde instrument betrekking heeft op elektriciteit.
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-

het misbruik van bepaalde benchmarks, zoals dat het geval was van de LIBOR, zou het
voorwerp moeten uitmaken van een reglementering die het vertrouwen in de benchmarks
versterkt ;

-

het ontoereikende eigen vermogen van de banken, waardoor ze kwetsbaar zijn tijdens een
crisis, maakt sinds 2014 het voorwerp uit van versterkte vereisten, niet enkel door de
toepassing van Bazel III95, maar ook door Richtlijn CRD IV96.
MiFID I en MiFID II

Het doel van MiFID, ook wel MiFID I97 genoemd, bestaat erin om de integratie, het
concurrentievermogen en de efficiëntie van de financiële markten van de Europese Unie te
bevorderen door onder meer de concurrentie tussen de tradingplatformen te versterken en door een
bescherming te geven aan investeerders die actief zijn op het gebied van de financiële instrumenten,
waaronder aandelen, obligaties, derivaten en gestructureerde producten. MiFID is van toepassing op
toegelaten gereguleerde markten en op multilaterale handelsfaciliteiten. MiFID I, die onder meer werd
omgezet in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de
financiële diensten, zal van toepassing blijven tot de inwerkingtreding van MiFID II op 3 januari 2018.
De Richtlijn MiFID II98 en de Verordening MiFIR, waarnaar samen wordt verwezen onder de
verzamelnaam "MiFID II-richtlijn" of "MFI II", hebben betrekking op de markten voor financiële
instrumenten, de beleggingstussenpersonen en de handelsplatformen. Het nieuwe kader zal vanaf 3
januari 201898 99, het huidige door de MiFID-richtlijn (2004/39/EG) ingestelde kader versterken en

95

De Bazel III-akkoorden beogen een versterking van het financieel systeem na de subprimecrisis.
Capital Requirements Directive of CRD. Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013
betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en
2006/49/EG.
97
Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/EC of MiFID (richtlijn betreffende markten voor financiële
instrumenten) omvat ook Uitvoeringsrichtlijn 2006/73/EG en Uitvoeringsverordening 1287/2006 van de Commissie van 10
augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de voor
beleggingsondernemingen geldende verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden van transacties, de
markttransparantie, de toelating van financiële instrumenten tot de handel en de definitie van begrippen voor de toepassing
van genoemde richtlijn betreft.
98
Richtlijn 2014/65/EU en de volgende gedelegeerde handelingen :
•
Richtlijn (EU) 2016/1034 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 2016 tot wijziging van Richtlijn
2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten ;
•
Gedelegeerde Verordening (EU) …/... van de Commissie van 25 april 2016 houdende aanvulling van Richtlijn
2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te
nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van
begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn.
Op grond van de MiFID/MiFIR-verordening heeft de Commissie de mogelijkheid om technische regulerings- en
uitvoeringsnormen (TRN en TUN) aan te nemen om nader te omschrijven op welke manier sommige bepalingen in de praktijk
zullen werken. Deze normen hebben enkel betrekking op technische kwesties en worden aangenomen door de Commissie op
basis van door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) geleverde adviezen.
(Bron: http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_nl.htm).
99
Zie Richtlijn (EU) 2016/1034 van 23 juni 2016. De datum waarop de lidstaten de maatregelen tot omzetting van Richtlijn
2014/65/EU moesten toepassen, was oorspronkelijk voorzien in januari 2017. Dit uitstel is onder meer te wijten aan de
problemen in verband met de invoering van infrastructuren voor gegevensverzameling (FIRDS), die nodig is voor de werking
van de MiFID II-regels.
Het gewijzigd artikel 93, 1 van de richtlijn 2014/65/EU betreffende de omzetting bepaalt in het bijzonder het volgende:

de lidstaten stellen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om uiterlijk op 3 juli 2017 aan deze
richtlijn te voldoen, en maken deze bekend. […]
96
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vervangen. De voornaamste doelstelling is om gelijke voorwaarden100 te creëren op de financiële
markten en ervoor te zorgen dat die de economie dienen en tegelijk de werkgelegenheid en de groei
ondersteunen101.
De MiFID II102-richtlijn [ …]98 door de lidstaten moet worden omgezet, breidt het aantal financiële
instrumenten dat onder de handelsregels valt uit en zorgt ervoor dat de handel op gereglementeerde
handelsplatformen plaatsvindt. Het voert regels inzake hoogfrequentiehandel in. Het verbetert de
transparantie van en de controle op de financiële markten, met inbegrip van de derivatenmarkten, en
pakt het probleem van de prijsvolatiliteit van grondstoffenderivaten aan. Het nieuwe kader verbetert
de voorwaarden voor de mededinging in de handel en clearing van financiële instrumenten. De herziene
MiFID-regels, die voortbouwen op de reeds bestaande regels, versterken ook de bescherming van de
beleggers doordat robuuste vereisten op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering worden
ingevoerd.
Ten opzichte van MiFID I wijzigt de MiFID II-richtlijn de regels betreffende de vereisten inzake
erkenning en organisatie voor de vertrekkers van beleggingsdiensten en betreffende de bescherming
van investeerders. Bovendien is MiFID II van toepassing op georganiseerde handelsfaciliteiten of "OTF"
(Organised Trading Facility) en vaardigt minimale eisen uit inzake de sancties.
Meer bepaald
-

wordt een nieuwe investeringsdienst, het OTF-systeem (Organized Trading Facilities) erkend

-

worden de emissierechten uitdrukkelijk gedefinieerd als financiële instrumenten (bijlage I,
deel C, 11) - zie ook punt 79
EMIR

De EMIR103-verordening die in werking is getreden op 16 augustus 2012, wil de transparantie op
de OTC-markten vergroten en ze veiliger maken. Deze verordening is van toepassing op de otcderivaten, de centrale tegenpartijen82 en de transactieregisters81.
De door EMIR gedekte materies hebben onder meer betrekking op:



de lidstaten passen deze maatregelen toe vanaf 3 januari 2018, met uitzondering van de bepalingen tot omzetting
van artikel 65, lid 2, die van toepassing zijn vanaf 3 september 2019. […]
100
door de financiële markten efficiënter, veerkrachtiger en transparanter te maken en door de investeerders beter te
beschermen.
101
Toelichting bij Gedelegeerde Verordening (UE) …/… van de Commissie van 18 mei 2016 tot aanvulling van Verordening
(EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot definities, transparantie,
portefeuillecompressie en toezichtmaatregelen voor productinterventie en voor posities.
102
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0056.
103
European Markets Infrastructure Regulation. Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van
4 juli 2012 (van kracht sinds 16 augustus 2012) betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters werd
aangevuld met
•
technische normen die op 23 februari 2013 werden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en
op
15
maart
2013
in
werking
zijn
getreden
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/ALL/?uri=OJ:L:2013:052:TOC),
•
uitvoeringsverordeningen (EU) 1247/2012, 1248/2012 en 1249/2012 van 19 december 2012.
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/derivatives/emir-faqs_en.pdf.
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-

de clearingverplichting104 en de toepassing van risicolimiteringstechnieken voor alle
transacties die betrekking hebben op otc-derivaten waarvoor de uitvoering niet plaatsvond op
een gereglementeerde markt ;

-

de bepalingen die van toepassing zijn op alle centrale tegenpartijen voor elk financieel
instrument ;

-

de rapportage aan transactieregisters voor elk derivaatcontract, zowel otcderivatencontracten als contracten die op een gereglementeerde markt worden verhandeld.

De verplichtingen verschillen afhankelijk van het type van tegenpartij :
-

de financiële tegenpartijen105 en de niet-financiële tegenpartijen106 boven een drempel
moeten :


hun derivatentransacties rapporteren aan een transactieregister107 (Trade Repository),
dat ze overmaakt aan ESMA en de nationale bevoegde autoriteit (NBA) ;



hun transacties voorleggen aan een centrale tegenpartij108 (CCP) om ze te clearen ;



risicolimiteringstechnieken (risk mitigation) toepassen voor de niet-geclearde otcderivaten.

-

de transacties die ter dekking worden verricht worden vrijgesteld van EMIR ;

-

er zijn gedragsregels en prudentiële normen voorzien voor de Trade Repository (TR) en de
centrale tegenpartijen.

104

"het proces waarbij een centrale tegenpartij posities vaststelt, inclusief het berekenen van nettoverplichtingen, en ervoor
zorgt dat financiële instrumenten, contanten of beide beschikbaar zijn om de uit deze posities voortkomende risicopositie
zeker te stellen" (artikel 2, 3 van Verordening 648/2012).
105
FC: Financial Counterparty, zijnde "een beleggingsonderneming waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig
Richtlijn 2004/39/EG, een kredietinstelling waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG, een
verzekeringsonderneming waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 73/239/EEG, een
verzekeringsonderneming waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlĳn 2002/83/EG, een
herverzekeringsonderneming waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2005/68/EG, een icbe en, indien
van toepassing haar beheermaatschappij, waaraan vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG, een
instelling voor bedrĳfspensioenvoorziening in de zin van artikel 6, onder a), van Richtlĳn 2003/41/EG en een alternatief
beleggingsfonds beheerd door beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Managers AIFM) die beschikken over een vergunning of een registerinschrijving overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU" (artikel 2, 8 van
Verordening 648/2012).
106
NFC: Non-Financial Counterparty, "een in de Unie gevestigde onderneming met uitzondering van de in punt 1 en punt 8
{van artikel 2 van Verordening 648/2012} bedoelde entiteiten". Zie ook de mededeling van de FSMA voor de niet-financiële
tegenpartijen op :
http://www.fsma.be/fr/Search.aspx?q=EMIR%20contreparties%20non%20financi%c3%a8res.
107
Artikel 2, 2, van Verordening 648/2012: "een rechtspersoon die vastleggingen betreffende derivaten centraal verzamelt
en bewaart".
108
Artikel 2, 1, van Verordening 648/2012: "een rechtspersoon die zichzelf plaatst tussen de tegenpartijen bij contracten die
op een of meer financiële markten worden verhandeld en daarbij de koper wordt voor elke verkoper en de verkoper voor elke
koper". Een centrale tegenpartij (CCP) cleart de transacties tussen de twee partijen, wat bijdraagt tot het beheren van het
risico op wanbetaling. Door een centrale tegenpartij te verplichten om bepaalde categorieën van rentederivatencontracten
of renteswaps te clearen, worden de financiële markten stabieler en minder riskant. Dit leidt tot een gunstigere omgeving
voor investeringen en draagt bij tot de economische groei binnen de Unie (bron: http://europa.eu/rapid/press-release_IP15-5459_nl.htm?locale=nl).
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Zowel de Europese Commissie109 als ESMA110 publiceren op hun website Q&A om op pragmatische
wijze onder meer de problemen betreffende de toepassing van EMIR op te lossen.
Verordening 600/2014 MiFIR wijzigt EMIR met het oog op een betere transparantie door
uitbreiding van :
-

de technische normen, onder meer inzake reporting en clearing ;

-

de transparantie ante en post-trade ;

-

het toepassingsgebied van de instrumenten.

De MiFIR-verordening handelt over de organisatie van de markten, de toegang tot de Europese markt
door ondernemingen van derde landen en de bevoegdheden van de toezichtautoriteiten, met het oog
op een verbetering van de transparantie en de concurrentie door het gebruik van uitzonderingen op
de rapportageverplichtingen te beperken en een niet-discriminerende toegang tot de handelsplaatsen
te verschaffen, en de centrale tegenpartijen voor alle financiële instrumenten en derivaten die op
georganiseerde handelsfaciliteiten dienen te worden verhandeld.
Het MFI II-pakket (MiFID II en MiFIR) zal op 3 januari 2018 in werking treden.
MAD I en MAD II (= MAR + CSMAD)
MAD111, ook wel MAD I genoemd die sinds 2004 is omgezet, beoogde het waarborgen van de
integriteit van de Europese financiële markten en het vergroten van het vertrouwen van de beleggers
in deze markten door marktmisbruik op de financiële markten van de Europese Unie tegen te gaan,
door:
-

ervoor te zorgen dat de lidstaten voorzien in "doeltreffende, evenredige en afschrikkende"
administratieve sancties (artikel 14, 1) en burgerrechtelijke compensatiemechanismen voor
marktmisbruik

-

aan de regulator het recht te geven onderzoeken uit te voeren (artikel 12, 1)

MAD I werd op 2 juli 2016 ingetrokken.
Van MAD I naar MAD II (= MAR + CSMAD)112

109

http://ec.europa.eu/finance/financial-markets/derivatives/index_en.htm.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-emir-qa.
111
Market Abuse Directive - Directive 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende
handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, gewijzigd door Richtlijnen 2008/26/EG en 2010/78/EU (zie ook:
https://www.esma.europa.eu/regulation/trading/market-abuse).
112
https://www.febelfin.be/sites/default/files/files/ws01_mar_csmad_be_compliance_day_20160607_raptis.pdf.
110
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Verordening 596/2014113 (MAR) en Richtlijn 2014/57/EU114 (CSMAD) vervangen samen Richtlijn
2003/6/EG (MAD I) onder de naam MAD II. Ze zullen volledig van toepassing worden op 3 januari
2018, hoewel MAR al sinds 3 juli 2016 van kracht is, met uitzondering van enkele artikelen115.
MAR heeft als doel de marktintegriteit en de bescherming van de belegger te verbeteren. MAR
versterkt het bestaande kader van MAD door haar toepassingsgebied uit te breiden tot nieuwe
markten en onderhandelingsstrategieën en door nieuwe vereisten in te voeren. Onder marktmisbruik
wordt verstaan voorwetenschap, wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap en
marktmanipulatie, evenals pogingen om te handelen met voorwetenschap en marktmanipulatie te
plegen.
CSMAD116 vult MAR aan voor de harmonisering, binnen de lidstaten, van de sancties voor
marktmanipulatie en handel met voorwetenschap. Artikel 1, 1 luidt als volgt: "Deze richtlijn stelt de
minimumvoorschriften vast voor strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap,
wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap en marktmanipulatie, teneinde de integriteit
van de financiële markten in de Unie te garanderen en de bescherming van de beleggers en het
vertrouwen in deze markten te verhogen."
MAD II breidt het toepassingsgebied van MAD I uit tot nieuwe entiteiten en financiële
instrumenten117. MAD II is onder meer van toepassing op :
-

financiële instrumenten die op een gereglementeerde markt, een MTF of een OTF worden
verhandeld118, en alle andere gedragingen of acties die een invloed kunnen hebben op een
dergelijk financieel instrument, ongeacht of zij plaatsvinden op een handelsplatform ;

-

financiële instrumenten waarvoor een aanvraag voor toelating tot de handel op een MTF is
ingediend ;

-

grondstoffenmarkten119, transacties en otc-derivaten en spotcontracten voor grondstoffen die
een invloed kunnen hebben op de prijs van de financiële instrumenten, evenals gekruist
marktmisbruik.

Daarnaast,

113

Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik
(Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en
Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie. Zie ook Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 van
de Commissie van 17 december 2015 bij Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met
betrekking tot de melding van daadwerkelijke of potentiële inbreuken op deze verordening aan de bevoegde autoriteiten en
Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/909 van de Commissie van 1 maart 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr.
596/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor de inhoud van bij de
bevoegde autoriteiten in te dienen kennisgevingen en het opstellen, openbaar maken en bijhouden van de lijst van
kennisgevingen.
114
Richtlijn 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor
marktmisbruik (Richtlijn betreffende marktmisbruik), van kracht sinds 3 juli 2016.
115
Onder meer artikelen 4, 2 en 4, 3.
116
Richtlijn 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor
marktmisbruik (Richtlijn betreffende marktmisbruik), van kracht sinds 3 juli 2016.
117
Zie de website van de FSMA voor meer toelichtingen op :
http://www.fsma.be/nl/Site/Repository/press/div/2016/2016-05-18_mar.aspx.
118
Zie artikel 4, 21 tot 24 van Richtlijn 2014/65/EU (MiFID II): RM (Regulated Market): gereglementeerde markt - MTF
(Multilateral Trading Facilities): multilaterale handelsfaciliteit - OTF (Organized Trading Facilities): georganiseerde
handelsfaciliteit – samen met artikel 2, 4 van Uitvoeringsverordening 1348/2014 (IA REMIT): OMP (Organized Market Place):
georganiseerde markt.
119
"Grondstof" of "commodity": fungibele goederen die kunnen worden geleverd, met inbegrip van metalen, metaalertsen,
metaallegeringen en landbouwproducten, alsook energie, zoals elektriciteit (artikel 2, 1 van Verordening (EG) nr. 1287/2006)
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-

zal MAD II van toepassing zijn op transacties die worden verhandeld via OTF's vanaf de
inwerkingtreding van MiFID II, behalve indien ze zijn vrijgesteld van de kwalificatie als
financieel instrument ;

-

worden er meer onderzoeksbevoegdheden toegekend aan de regulators en wordt de
versterking van hun samenwerking (ESMA, ACER, NRI, …) verduidelijkt ;

-

worden de sanctiebevoegdheden verduidelijkt ;

-

wordt voorzien in bijkomende strafrechtelijke sancties voor ernstige vormen van
marktmisbruik. MAR legt de administratieve sancties vast, terwijl CSMAD de strafrechtelijke
sancties bepaalt ;

-

wordt een specifiek regime voor de informanten (klokkenluiders) ingevoerd ;

-

wordt een specifieke definitie van voorwetenschap opgesteld voor de derivaten die voor de
groothandel bestemde energieproducten zijn.
Andere verordeningen en richtlijn120

Richtlijn CRD IV96 en Verordening CRR121 definiëren het toezicht en de prudentiële vereisten voor
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, onder meer inzake vergunning, governance, de
liquiditeitsnormen of de eigenvermogensvereisten.
De Verordening betreffende de financiële referentie-indicen122 die van toepassing is sinds 1
januari 2018, legt een gemeenschappelijk kader vast om in de Unie de nauwkeurigheid en integriteit
te waarborgen van indices die worden gebruikt als benchmarks in financiële instrumenten en
financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten (artikel 1).
De regelgeving inzake de voor de groothandel bestemde energieproducten123
REMIT neemt enkele aspecten van de financiële reglementering in aanmerking. Zodoende zijn
artikel 4 (verplichte openbaarmaking van voorwetenschap), artikel 8 (gegevensverzameling124) en
artikel 9 (registratie van marktdeelnemers) van Verordening 1227/2011 van toepassing op de op de

120

niet rechtstreeks van toepassing op de energiesector.
Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten
voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (EMIR).
122
Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden
gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van
beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014
(MAR).
123
Zie punt 56 en deel 3.2. van "Guidance on the application of Regulation (EU) N° 1227/2011 of the European Parliament
and the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency".
124
Om een dubbele rapportering op het vlak van de transacties te vermijden, is in overweging 6 en artikel 6, 5 van
Uitvoeringsverordening 1348/2014 en artikel 8, 3 van Verordening 1227/2011 vastgelegd dat als de marktdeelnemer zijn
verplichtingen in overeenstemming met EMIR heeft vervuld, hij zijn verplichtingen betreffende de rapportage van zijn
transacties ten opzichte van REMIT heeft nagekomen. Dit geldt echter niet andersom rekening houdend met het feit dat de
vereisten betreffende de financiële instrumenten strenger zijn dan die van REMIT. Voor de rapportageverplichtingen is in
artikel 8 van REMIT vastgelegd dat de marktdeelnemers, of een namens hen optredende persoon of autoriteit als genoemd in
lid 4, onder b) tot en met f), het Agentschap voorzien van overzichten van op de groothandelsmarkt voor energie verrichte
transacties, met inbegrip van handelsorders, terwijl EMIR (artikel 9) en MiFIR (artikel 26) stellen dat dit enkel betrekking heeft
op de transacties.
121
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voor de groothandel bestemde energieproducten die als financiële instrumenten worden beschouwd.
In artikel 1, 2 van Verordening 1227/2011 is echter vastgelegd dat artikel 3 (verbod op handel met
voorwetenschap) en artikel 5 (verbod op marktmanipulatie) van deze verordening niet van toepassing
zijn op voor de groothandel bestemde energieproducten die financiële instrumenten zijn als ze onder
het toepassingsgebied van MAR vallen.
Definities van de financiële instrumenten en "andere financiële derivaten"
In artikel 4, 17 van MiFID I worden de financiële instrumenten gedefinieerd als instrumenten die
zijn genoemd in deel C van bijlage I. Van de 10 financiële instrumenten kunnen er 4 overeenstemmen
met voor de groothandel bestemde energieproducten, namelijk instrumenten C5, C6, C7 en C10. MiFID
II, dat op 3 januari 2018125 in werking zal treden, heeft hun naam gewijzigd126 (wijzigingen in het grijs
gemarkeerd in de voetnoot), maar heeft ook een bijkomende categorie C11 toegevoegd.
C5. Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die
betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld
naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere
gebeurtenis die de beëindiging van het contract tot gevolg heeft).
C6. Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op
grondstoffen die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij
worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF.
C7. Andere, niet in deel C, punt 6, vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en
andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, die kunnen worden
afgewikkeld door middel van materiële levering, niet voor commerciële doeleinden
bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben,

125

Het gewijzigd artikel 95, 1 van de richtlijn 2014/65/EU voorziet tot 3 juli 2021 de volgende overgangsbepalingen:
a) zijn de in artikel 4 van Verordening (EU) nr. 648/2012 neergelegde clearingverplichting en de in artikel 11, lid 3, van
die verordening neergelegde risico-inperkingstechnieken niet van toepassing op C6-energiederivatencontracten die zijn
aangegaan door niet-financiële tegenpartijen die voldoen aan de voorwaarden in artikel 10, lid 1, van Verordening (EU)
nr. 648/2012 of door niet-financiële tegenpartijen die voor de eerste keer een vergunning krijgen als
beleggingsonderneming vanaf 3 januari 2018; en
b) worden dergelijke C6-energiederivatencontracten niet aangemerkt als otc-derivatencontracten met het oog op de
clearingdrempel van artikel 10 van Verordening (EU) nr. 648/2012.
De C6-energiederivatencontracten waarop de in de eerste alinea uiteengezette overgangsregeling van toepassing is, vallen
onder alle andere voorschriften die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 648/2012.
126
C5. Opties, futures, swaps, (…) termijncontracten (forwards)en andere derivatencontracten die betrekking hebben op
grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen, tenzij de reden het
in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die de beëindiging van het contract tot gevolg heeft.
C6. Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen die kunnen worden
afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt, een MTF of een
OTF, met uitzondering van voor de groothandel bestemde energieproducten die zijn verhandeld op een OTF die door middel
van materiële levering moet worden afgewikkeld.
C7. Andere, niet in dit deel, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die
betrekking hebben op grondstoffen, die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor
commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben (…).
C10. Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen,
vrachttarieven (…) of inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die in contanten moeten of mogen
worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen, tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis
die beëindiging van het contract tot gevolg heeft, alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten,
verbintenissen, indices en maatregelen die niet elders in dit deel worden vermeld en die de kenmerken van andere afgeleide
financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereglementeerde markt, een OTF
of een MTF worden verhandeld. (…)
C11. Emissierechten bestaande uit eenheden waarvan is vastgesteld dat deze in overeenstemming zijn met de vereisten van
Richtlijn 2003/87/EG (emissiehandelssysteem).
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waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende
clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om
storting van extra zekerheden).
C10. Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met
betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, inflatiepercentages of andere officiële
economische statistieken en die in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar
keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere
gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft), alsmede andere
derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en
maatregelen dan die vermeld in deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële
instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een
gereglementeerde markt of een MTF worden verhandeld, of de clearing en afwikkeling via
erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek
om storting van extra zekerheden).

Verordening 1287/2006 vult deze definities aan. Artikel 37 voor de derivaten en artikel 38
preciseren de kenmerken van de "andere financiële derivaten".
De derivatencontracten betreffende de grondstoffen worden beschouwd als financiële
instrumenten:
-

als ze moeten of kunnen worden afgewikkeld in contanten (C5 en C10) ;

-

als ze kunnen worden afgewikkeld door middel van een materiële levering of als ze worden
verhandeld op een gereglementeerde markt of een MTF127 (C6 en C7) ;

-

als ze de kenmerken van "andere afgeleide financiële instrumenten" bezitten (C7), zoals
vermeld in artikel 38, 1. In artikel 38, 4 is echter het volgende vastgelegd: "Een contract wordt
niet beschouwd als een contract bestemd voor commerciële doeleinden in de zin van deel C,
punt 7, van bijlage I bij Richtlijn 2004/39/EG en als een contract met de kenmerken van andere
afgeleide financiële instrumenten in de zin van deel C, punten 7 en 10, van deze zelfde bijlage,
wanneer het wordt gesloten met of door een exploitant of beheerder van een
energietransportnetwerk, een mechanisme voor de balancering van de energiestromen, dan
wel een pijpleidingennetwerk, en noodzakelijk is om de energielevering en -afname op een
gegeven tijdstip in evenwicht te houden ;

-

als de kenmerken vergelijkbaar zijn met die van de contracten van type C6, maar voor de derde
landen ;

-

als de derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen of emissierechten moeten of
kunnen worden afgewikkeld in contanten en als ze worden verhandeld op een RM of een MTF,
worden ze ook beschouwd als financiële instrumenten (C10) (zie artikel 38, 3 en artikel 39).

127

De definities die zijn opgenomen in artikel 4, 14 en 15 van Richtlijn 2004/39/EG (MiFID) maken het mogelijk om te bepalen
of een contract al dan niet werd verhandeld op een gereglementeerde markt (RM) of een multilaterale handelsfaciliteit (MTF).
Het "niet-discretionaire" karakter is bepalend om de RM en MTF te kwalificeren, aangezien de contracten die op
discretionaire wijze worden verhandeld dus niet worden gekwalificeerd als financiële instrumenten (zie artikel 20, 6 van
Richtlijn 2014/65/EU (MiFID II)).
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De spotcontracten128 voor gas en elektriciteit, die worden gedefinieerd in artikel 38, 2 van
Verordening 1287/2006, zijn niet opgenomen als financiële instrumenten in bijlage I, C, van de
Richtlijnen MiFID I en II.
De door MiFID II ingevoerde wijzigingen
Vanaf 3 januari 2018 zal MiFID II onder meer enkele wijzigingen invoeren betreffende :
-

het toepassingsgebied van de financiële reglementering ;

-

de definities van sommige financiële instrumenten en uitzonderingen die eigen zijn aan REMIT.

MiFID II breidt129 het toepassingsgebied van de financiële reglementering uit tot de OTF130
(Organized Trading Facilities of georganiseerde handelsfaciliteiten131), die net als de RM en MTF132 over
een licentie dienen te beschikken. Wat de OTF enerzijds, en de RM en MTF anderzijds onderscheidt, is
de uitvoering van de orders. In een OTF133 plaatst de exploitant - die neutraal134 zou moeten zijn - orders
en offertes (bids en offers) en matching orders op discretionaire basis (artikel 20), terwijl voor de RM
en MTF de transacties op een niet-discretionaire wijze worden uitgevoerd. Via OTF voert MiFID II
nieuwe mechanismen in zodat zoveel mogelijk OTC-transacties en derivaten kunnen worden
uitgevoerd.
Ten opzichte van MiFID I vormt MiFID II een verduidelijking en/of aanvulling op de definities van
de financiële instrumenten :
-

artikel 4, 15 van Richtlijn 2014/65/EU definieert de financiële instrumenten als instrumenten
die zijn genoemd in deel C van bijlage I ;

-

de voor de groothandel bestemde energieproducten hebben betrekking op categorieën C5,
C6, C7135, C10136 137 en C11 (zie ook punt 98) ;

-

een (nieuwe) specifieke categorie heeft betrekking op de emissierechten (C11)127 138 ;

128

Zie de definitie van het spotcontract in artikel 7, 2 van de Gedelegeerde Verordening (EU) …/... van de Commissie van 25
april 2016 houdende aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door
beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat
betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn.
129
Artikel 2 van Richtlijn 2014/65/EU bevat een aantal vrijstellingen voor ondernemingen waarvoor en personen voor wie de
richtlijn niet van toepassing is, met uitzondering van artikelen 57 en 58 (artikel 1, 6).
130
met uitzondering van degene die al worden omkaderd door Verordening EU nr. 1227/2011 (zie overweging 9 van Richtlijn
2014/65/EU).
131
artikel 4, 23 van Richtlijn 2014/65/EU.
132
artikel 4, 21 en 22 van Richtlijn 2014/65/EU.
133
De OTF omvatten alle georganiseerde uitvoerings- en onderhandelingsvormen (systeem/platform) van de RM en MTF.
134
De platformexploitant zou neutraal moeten blijven, wat betekent dat hij noch transacties tussen kopers en verkopers zou
mogen uitvoeren, noch zijn eigen kapitaal zou mogen inzetten ter compensatie.
135
Artikel 7 van de Gedelegeerde Verordening verduidelijkt de kenmerken van de financiële derivaten voor categorieën C7
en C10.
136
Artikels 7 en 8 van de Gedelegeerde Verordening verduidelijken de kenmerken van de financiële derivaten voor
categorieën C7 en C10.
137
In artikel 8, (c) is vastgelegd dat de transmissierechten met betrekking tot zoneoverschrijdende
elektriciteitstransmissiecapaciteiten wanneer zij op de primaire markt worden aangegaan met of door een
transmissiesysteembeheerder of personen die in hun naam als dienstverlener optreden en teneinde de transmissiecapaciteit
toe te wijzen, uitdrukkelijk zijn uitgesloten van definitie C10 van de instrumenten.
138
De emissierechten zijn niet gedefinieerd als voor de groothandel bestemde energieproducten in de zin van REMIT (zie
punt 79).
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-

een "REMIT carve-out" voor de voor de groothandel bestemde energieproducten die worden
verhandeld op de nieuwe OTF-platformen die moeten worden afgewikkeld door middel van
materiële levering volgens de definitie van C6. Deze energieproducten hangen dus uitsluitend
af van de REMIT-verordening. Alle andere financiële instrumenten die vallen onder categorie
C6 en worden verhandeld op de platformen RM, MTF en OTF, blijven onder het
regelgevingsstelsel van het pakket MiFID, MAR, EMIR.

De derde overweging van de Gedelegeerde Verordening139bevat de redenering van de
Commissie betreffende deze uitsluiting (REMIT carve-out), terwijl artikel 5, 1 van diezelfde
Gedelegeerde Verordening de criteria definieert betreffende de voor de groothandel bestemde
energieproducten140 die door middel van materiële levering moeten worden afgewikkeld en zodoende
ontsnappen aan de financiële reglementering:
"Voor de toepassing van deel C, punt 6, van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU moet een
contract voor een voor de groothandel bestemd energieproduct door middel van materiële
levering worden afgewikkeld indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
(a) het bevat bepalingen die waarborgen dat de partijen bij het contract evenredige
regelingen in werking hebben gesteld om de onderliggende grondstof te leveren of in
ontvangst te nemen; een balanceringsovereenkomst met de transmissiesysteembeheerder
op het gebied van elektriciteit en gas wordt als een evenredige regeling beschouwd indien
de partijen bij de overeenkomst voor de materiële levering van elektriciteit of gas moeten
zorgen;
(b) het stelt onvoorwaardelijke, onbeperkte en afdwingbare verplichtingen van de partijen
bij het contract in om de onderliggende grondstof te leveren of in ontvangst te nemen;
(c) het staat geen van de partijen toe materiële levering door afwikkeling in contanten te
vervangen;
(d) de verplichtingen op grond van het contract kunnen niet worden gecompenseerd met
verplichtingen uit hoofde van andere contracten tussen de betrokken partijen, onverminderd
de rechten van de partijen bij het contract om hun verplichtingen tot contante betaling te
verrekenen.
Voor de toepassing van punt d) wordt operationele verrekening op de elektriciteits- en
gasmarkten niet als compensatie van verplichtingen op grond van een contract met
verplichtingen uit hoofde van andere contracten beschouwd."

MiFID II preciseert categorieën C5, C7 et C10, voert de REMIT "Carve-out" in voor categorie C6
(derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en kunnen worden afgewikkeld door
middel van materiële levering, worden verhandeld op een gereglementeerde markt, een MTF of een
OTF), evenals een specifieke categorie voor de emissierechten (C11). De links tussen REMIT en de
financiële instrumenten kunnen worden geïllustreerd in de onderstaande afbeelding.

139

Gedelegeerde Verordening (EU) …/... van de Commissie van 25 april 2016 houdende aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische
eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van
genoemde richtlijn.
140
Artikel 6, 3 van de Gedelegeerde Verordening verwijst naar artikel 2, 4 van Verordening 1227/2011 (REMIT) voor de
definitie van voor de groothandel bestemde energieproducten.
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Voor de groothandel bestemde energieproducten
Financiële instrumenten
Derivaten
MiFID II 2014/65/EU Bijlage I afdelingen
C5: derivatencontracten die betrekking
hebben op grondstoffen en in contanten
moeten of mogen worden afgewikkeld

Fysieke leveringen

C4: derivatencontracten die betrekking
C1: effecten
hebben op effecten, valuta's, rentevoeten of
rendementen, of andere afgeleide
instrumenten, financiële indexen of
financiële maatstaven en die kunnen worden
afgewikkeld door middel van materiële
aflevering of in contanten

C8: afgeleide instrumenten voor de
overdracht van het kredietrisico

Spotproducten

C2:
Geldmarktinstrumenten

MiFID II 2014/65/EU
Bijlage I afdeling
C6 REMIT carve-out : voor
groothandel bestemde
energieproducten die zijn
verhandeld op een OTF die
door middel van materiële
levering moeten worden
afgewikkeld

leveringscontracten
> 600 GWh
1227/2011 art. 2, 4

C6: derivatencontracten die betrekking
hebben op grondstoffen en alleen kunnen
worden afgewikkeld door middel van
materiële levering, mits zij worden
verhandeld op een RM, MTF of OTF,
behalve bij C6 REMIT carve-out
C7: derivatencontracten die betrekking
hebben op grondstoffen, die kunnen
worden afgewikkeld door middel van niet
bij C6 opgenomen materiële levering en
niet voor commerciële doeleinden
bestemd
zijn
C10:
derivatencontacten
die betrekking

C9: financiële contracten ter verrekening van C3: rechten van
verschillen
deelneming in
instellingen voor
collectieve belegging

C11: Emissierechten

hebben op klimaatvariabelen,
vrachttarieven, inflatiepercentages of
andere officiële economische statistieken
die contant moeten of kunnen worden
afgewikkeld en verhandeld op een MR, OTF
of MTF

REMIT

MiFID II - MiFIR - MAR - CSMAD - EMIR

1227/2011 en 1348/2015

2014/65/EU - 648/2014 - 596/2014 - 2014/57/EU - 648/2012

Figuur 9: regulering van de voor de groothandel bestemde energieproducten en de financiële instrumenten 126
Bron: CREG

In het kader van het marktmisbruik valt een voor de groothandel bestemd energieproduct hetzij onder
de REMIT-verordening, hetzij onder de Verordening betreffende de financiële instrumenten,
afhankelijk van onder meer de maturiteit en de verhandelingsplaats. REMIT is van toepassing op de
voor de groothandel bestemde energieproducten die als financiële instrumenten zijn gekwalificeerd
(C5 tot C7 en C10) voor artikel 4 (verplichte openbaarmaking van voorwetenschap), artikel 8141
(gegevensverzameling) en artikel 9 (registratie van marktdeelnemers). Terwijl de financiële
verordening van toepassing is op het verbod op handel met voorwetenschap en marktmanipulatie,
evenals op pogingen tot handel met voorwetenschap of marktmanipulatie.

141

Wanneer een marktdeelnemer gegevens over transacties heeft gerapporteerd in overeenstemming met de bepalingen van
artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) of artikel 9 van Verordening (EG) nr. 648/2012 (EMIR), worden zijn
rapportageverplichtingen in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 8, eerste lid van Verordening (EU) nr.
1227/2011 (REMIT) als vervuld geacht. Zie ook voetnoot 124.
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DE AUTORITEITEN
DE BEVOEGDE INSTANTIES
AARDGASMARKT

VAN

DE

ELEKTRICITEITS-

EN

De CREG142 is de federale regulator voor de elektriciteits- en de aardgasmarkt in België. Deze
instantie heeft met name tot taak om erop toe te zien dat de elektriciteits- en de aardgasmarkt
transparant en concurrentieel zijn. In dat kader werkt de CREG in een specifieke juridische context niet
alleen met de gewestelijke regulatoren samen, maar ook met verschillende andere bevoegde
instanties. Al deze instanties hebben elk hun eigen juridische omgeving en staan direct of indirect in
verband met en/of onder toezicht van de Europese autoriteiten. Onderstaand schema geeft de situatie
op een vereenvoudigde manier weer.
Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

FERC, VS

ACER

MoU 6-jan-15

MoU
18-jul-13

713/2009
MoU
17-jul-13

koninklijk
in opstelling

ECN

MoU
27-janv-17
wet van 2
augustus

BMA
wet van 10
juni 2006

1/2003

FSMA

ESMA

wet van 2
augustus
2002

1095/2010

MoU
14-mrt-13

Financiële autoriteiten

Mededingingsautoriteiten

CREG
wet van 29 april 1999
wet van 12 april 1965

Europees Economisch en Sociaal Comité

Voor energie bevoegde autoriteiten

NBB
Europese Commissie

wet 22 februari 1998
België

EBA
1093/2010

Bankautoriteiten
Primair recht - Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (TFEU)

Figuur 10: De voornaamste op de energiemarkten aanwezige autoriteiten
Bron: CREG

De vier autoriteiten die in de figuur hierboven opgenomen zijn, hebben elk hun specifieke
karakter, maar rekening houdend met de bijzonderheden van de gas- en de elektriciteitsmarkt kan elk
van deze vier instanties143 op een gegeven moment gevraagd worden om een belangrijke rol te
vervullen al naargelang de te behandelen problematiek. Verderop in deze tekst zal elke autoriteit kort
besproken worden, waarbij ook hun eventuele onderlinge banden aan bod zullen komen.

142

http://www.creg.be/fr/a-propos-de-la-creg.
Daarnaast zijn er nog andere instanties die mogelijk betrokken kunnen worden bij de energiemarkten. De studie beperkt
zich echter tot de voor energie bevoegde instanties, de financiële autoriteiten, de bankautoriteiten en de
mededingingsautoriteiten.
143
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De wetgeving die eigen is aan elk van deze instanties, wordt in onderstaande Tabel 8 hernomen.
Daarin treffen we niet alleen de wetten en Verordeningen (donkergrijs) aan, maar ook de
Memorandums of Understanding (MoU) en de (onderlinge) verwijzingen tussen de wetten en
Verordeningen (lichtgrijs) die betrekking hebben op elke autoriteit. Zo refereert afgezien van het MoU
van 17 juli 2013 tussen ACER en de NRI's ook de elektriciteitswet van 29 april 1999 naar Verordening
(EG) nr. 713/2009 en/of ACER144.

leesrichting

ACER

CREG

ESMA

713/2009

MoU 20130717

MoU 20130718

CREG elektriciteit

MoU 20130717

wet van 29 april 1999

CREG gas

MoU 20130717

wet van 12 april 1965

ESMA

MoU 20130718

ACER

FSMA

FSMA

BMA

ECN

NBB

EBA

MoU 20170127
1095/2010

MoU 20170127

wet 2 augustus 2002

BMA
ECN
NBB
EBA

MoU 20130314
wet van 10 juni 2006
1/2003

MoU 20130314

wet 22 februari 1998
1093/2010

Tabel 8: wetten, Verordeningen en Memorandums of Understanding die de werking van de autoriteiten regelen, die op de
energiemarkten actief zijn
Bron: CREG

Wat het toezicht op de marktspelers betreft, moet de CREG erover waken dat de primaire
bezitters van gegevens, de TNB's en de gegevensleveranciers de geldende reglementering en wetten
naleven. Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (hierna: het agentschap of
ACER) en de Europese Commissie zijn van hun kant dan weer verantwoordelijk voor het toezicht op de
2 transparantieplatformen ENTSOE en ENTSOG.
De Europese energieautoriteiten
De Europese Commissie
De Europese Commissie zet zich in voor het algemeen belang van de Unie waarvan ze het
uitvoerende orgaan vormt145, terwijl DG ENER het beleid van de Commissie op energievlak uitwerkt en
implementeert146.
Op 18 juli 2014 richtte DG ENER een schrijven aan de CREG waarin het de instantie zijn analyse
meedeelde van de reportingverplichtingen van Fluxys ten aanzien van ENTSOG conform de
voorschriften van Verordening (EG) nr. 715/2009. Het besluit 2012/490/EU verplichtte de TNB's er
namelijk toe om alle gevraagde gegevens tegen 1 oktober 2013 te bezorgen. Bij het analyseren van de
specifieke informatie van Fluxys Belgium sa/nv stelde DG ENER echter bepaalde tekortkomingen met
betrekking tot sommige gegevens vast. Bijgevolg werd de CREG verzocht om maatregelen te treffen,
opdat de TNB 'fully compliant' zou zijn.
Fluxys Belgium reageerde op 13 augustus 2014 op de brief van de CREG van 30 juli 2014 waarmee de
onderneming in kennis werd gesteld van de vaststellingen van DG ENER, met een toelichting van de
maatregelen die er getroffen werden om de gegevens te corrigeren die door DG ENER aangekaart
werden en de redenen waarom het tot de vastgestelde afwijkingen was gekomen.
Door het nieuwe platform van ENTSOG van 1 oktober 2014 konden er verschillende door DG ENER
aangehaalde problemen opgelost worden.

144

Met name bij de artikelen 2, 24°quater; 8, §1bis, laatste lid; 10, §2quater, 9de lid; 23, §1, 1°, en 36°, en §3bis; 23 quater
§1 tot §3.
145
https://ec.europa.eu/commission/index_fr.
146
https://ec.europa.eu/info/departments/energy_fr.
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De CREG kwam daarnaast ook informeel samen met Fluxys op 2 september 2014 en 29 oktober 2014
en bij deze laatste bijeenkomst bleek dat de oplossingen die sinds 1 oktober 2014 voor de door DG
ENER gemelde problemen geïmplementeerd waren, voor een tevredenstellend resultaat leken te
zorgen.
ACER147
Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (‘Agency for the Cooperation
of Energy Regulators’, ACER) werd opgericht in het kader van het Derde Energiepakket ter liberalisering
van de energiesector (elektriciteit en aardgas), bestaande uit een geheel van Richtlijnen148 en
Verordeningen149 die in 2011 van kracht werden. Zo richtte Verordening (EG) nr. 713/2009150 van het
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 een Agentschap voor de samenwerking tussen
energieregulators op in de vorm van een communautair orgaan met rechtspersoonlijkheid. Haar
verantwoordelijkheden werden in 2011 vervolgens nog uitgebreid in het kader van REMIT
(Verordening (EU) nr. 1227/2011) alsook in 2013 in het kader van de richtsnoeren voor de transEuropese energie-infrastructuren (Verordening (EU) nr. 347/2013).
Het agentschap werkt aan de creatie van een transparante en beschermde, duurzame en
concurrentiële interne energiemarkt in het belang van alle consumenten van de EU. De algemene
opdracht van ACER bestaat erin om de nationale regulerende instanties bij te staan bij het op
Gemeenschapsniveau uitoefenen van hun functies en zo nodig hun acties te coördineren. ACER werkt
samen met de instellingen van de EU en de belanghebbende partijen, met name de nationale
reguleringsinstanties en de Europese netwerken van transmissiesysteembeheerders (ENTSO), om in
Europa tot een eengemaakte markt voor energie te komen.
De activiteiten van ACER zijn opgebouwd rond drie hoofdpijlers :
-

ondersteuning van de ontwikkeling van regionale initiatieven en gemeenschappelijke regels:
ACER ziet toe op de regionale samenwerking tussen TNB's, draagt bij tot de uitwerking van
netcodes voor elektriciteit en gas op het niveau van de EU in lijn met de kaderrichtsnoeren,
staat in voor de aanvulling en coördinatie van de werken van de nationale
reguleringsinstanties en coördineert ook de regionale initiatieven die een grotere
marktintegratie nastreven ;

-

energie-infrastructuren: ACER brengt adviezen uit over de tienjarenplannen van ENTSOE en
ENTSOG met betrekking tot de ontwikkeling van de netten, kwestie van erop toe te zien dat
deze stroken met de prioriteiten die er op het niveau van de EU werden vastgelegd, en neemt
in bepaalde omstandigheden bindende individuele beslissingen over de modaliteiten en de
voorwaarden die op de toegang en de operationele veiligheid van de grensoverschrijdende
infrastructuren van toepassing zijn ;

-

toezicht op de energiemarkt: ACER werd belast met de algemene opdracht om toezicht uit te
oefenen op de interne elektriciteits- en gasmarkt en in 2011 kwam daar nog de specifieke
verantwoordelijkheid bij in verband met het toezicht op de groothandelsmarkten voor energie
(REMIT) teneinde marktmisbruik te detecteren en te voorkomen.

147

Bron ACER - zie www.acer.europa.eu.
Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG.
149 Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009.
150
Deze Verordening zal gewijzigd worden in het kader van het Winter Package.
148
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Controles
In samenwerking met ENTSOE onderwierp ACER de gegevens die de TNB's aan ENTSOE hadden
overgemaakt overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 714/2009 en (EU) nr. 543/2013, in 2015 en
2016 aan een controle. De verificatie in kwestie had betrekking op de zes categorieën van gegevens
die er op ENTSOE gepubliceerd dienen te worden. De controles werden uitgevoerd in twee stappen,
waarbij men zich in eerste instantie over de terugkerende data boog die veeleer verband hielden met
de omstandigheden van bepaalde gebeurtenissen, met name de gegevens inzake :
 Load, Generation & Transmission. Het eerste rapport van ENTSOE besprak de gegevens van de
maand augustus 2015.
 Balancing, Outages & Congestion Management. In het tweede rapport van ENTSOE werden de
gegevens van de maand januari 2016 onder de loep genomen.
De controles die door ACER uitgevoerd werden, hadden daarbij betrekking op de volledigheid van de
gegevens en niet op hun kwaliteit. Een dergelijke controle werd wel door de CREG verricht voor een
staal van 5 gegevens voor de jaren 2015 en 2016.
Op 16 februari 2017 schreef ACER in het kader van REMIT een open brief over de kwaliteit van
de informatie van de transactierapporten. Het doel van dit schrijven was om de marktactoren (OMP's,
MP's, RRM's) ervan in kennis te stellen dat er een evaluatie liep naar de volledigheid van de gegevens,
alsook hun nauwkeurigheid en de naleving van de geldende termijnen. In zijn REMIT Quartely (Issue
nr. 8/Q1 2017) benadrukte ACER dat het op verschillende problemen met betrekking tot de kwaliteit
van de geverifieerde gegevens stootte, zoals " foutief vermelde opleveringspunten en zonecodes, idem
voor de identificatiecodes van de OMP's, onnauwkeurigheden in verband met de definities van de
leveringsprofielen, ontbrekende of ontoereikend gerapporteerde trades, ontbrekende transactieorders,
tot nul herleide, negatieve of niet-gerapporteerde hoeveelheden en bedragen, onduidelijke waarden,
enz.". Het agentschap bracht de marktactoren zelf eveneens schriftelijk op de hoogte van de
vastgestelde gebreken.

ACER - FERC151
ACER en FERC ondertekenden op 6 januari 2015 een Memorandum of Understanding152 in
verband met de raadpleging, de samenwerking en de uitwisseling van informatie over de monitoring
van de groothandelsmarkt voor energie. Ter versterking van hun samenwerking werd er tussen de
regulators ook een personeelsuitwisseling georganiseerd.
De impact van REMIT op het welzijn van de energieconsument in Europa is moeilijk in te
schatten. Toch wordt in de hierna volgende paragrafen getracht de impact hiervan te bepalen door de
ervaringen in de Verenigde Staten van Amerika te transponeren op reeds behaalde resultaten van die
van de Europese Unie. Hiertoe worden de rapporten en cijfers die gepubliceerd worden door FERC, de
federale energieregulator in de Verenigde Staten, te vergelijken met die van ACER in de Europese Unie.
Voor deze analyse werden de jaarlijkse rapporten van FERC153 en de jaarlijkse rapporten van ACER154
over REMIT geconsulteerd vanaf het tweede volledige jaar na de inwerkingtreding van de respectieve
wet. De gebruikte indicatoren beperken zich tot het aantal onderzoeken die geopend werden en de
bedragen van de daadwerkelijk betaalde boetes volgend uit deze onderzoeken.

151

Federal Energy Regulatory Commission.
https://www.ferc.gov/legal/mou/2015/MOU-ACER.pdf.
153
Reports on Enforcement, https://www.ferc.gov/enforcement/enforce-res.asp.
154
REMIT Annual Reports, https://www.acer-remit.eu/portal/custom-category/remit_AR.
152
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FERC produceert haar rapporten vanaf 2007, volgend op de inwerkingtreding van de Energy Policy Act
of 2005 (hierna 'EPAct 2005'). Met de inwerkingtreding ervan verkreeg FERC extra bevoegdheden
waaronder de mogelijkheid een marktdeelnemer te schorsen, het opleggen van civielrechtelijke
sancties en de terugbetaling van onrechtmatig verkregen winsten. ACER publiceert zijn rapporten sinds
2013, na de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van 25 oktober 2011. De REMITverordening (artikel 13) wordt door de nationale regulators toegepast op grond van nationale
wetgeving. De grootteorde van de boetes en/of sancties die maximaal opgelegd kunnen worden, zal
daarom verschillen tussen de Verenigde Staten en Europa.
Elektriciteitsmarkten in de Verenigde Staten en Europa verschillen ook op vlak van organisatie,
werking, en marktregels. Bovendien zijn er binnen de Europese Unie zelf eveneens regionale
verschillen. Daarnaast werden er ook al onderzoeken geïnitieerd voorafgaand aan de inwerkingtreding
van EPAct 2005 en REMIT. Een directe vergelijking van de gepresenteerde cijfers en/of de interpretatie
van de onderzoeksresultaten moet daarom met grote voorzichtigheid uitgevoerd worden. Meer
specifiek houden de hierna voorgestelde resultaten van REMIT geen rekening met de resultaten van
onderzoeken die uitgevoerd werden door de nationale regulators en de eventuele daaropvolgende
sancties.
In het kader van deze analyse moet onder 'marktmanipulatie' het volgende begrepen worden:
 in de Verenigde Staten
(i)
een inbreuk op de antimanipulatieregels van FERC,
(ii)
een inbreuk op titel 18, § 1c van de C.F.R.155 (Code of Federal Regulations), en
(iii)
een inbreuk op titel 18, §35.41 van de C.F.R156.
 binnen de Europese Unie
(i) een inbreuk op artikel 3157 van REMIT, en
(ii) een inbreuk op artikel 5158 van REMIT.
Inbreuken met betrekking tot de publicatie van gegevens werden niet meegenomen in de hieronder
voorgestelde resultaten omwille van de sterk verschillende vereisten tussen de Verenigde Staten en
de Europese Unie.
Een onderzoek of sanctie kan betrekking hebben op meerdere inbreuken. De onderzoeksgerelateerde
cijfers afkomstig van de jaarverslagen die in onderstaande figuren werden opgenomen, werden
geanalyseerd en vergeleken, zij het met een zekere voorzichtigheid met betrekking tot hun
interpretatie. Niettemin kan het zijn dat de cijfers een lichte overschatting inhouden van de
werkelijkheid, indien een toereikende specificering ontbreekt in het jaarlijks rapport.
Uit Figuur 11 blijkt dat het aantal onderzoeken dat door FERC en de nationale regulators geopend werd
om na te gaan of er van marktmanipulatie sprake was, de eerste twee jaar van de lancering van EPAct
2005 hoog was en vervolgens afneemt; voor REMIT blijkt het aantal geopende onderzoeken sinds de
eerste gepubliceerde reporting echter alleen maar toe te nemen.

155

Verbod op manipulatie van de energiemarkten.
Gedragsregels op de markten.
157
Verbod op handel met voorwetenschap.
158
Verbod op marktmanipulatie.
156
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Figuur 11: totaal aantal geopende onderzoeken, onder meer naar vermoede gevallen van marktmanipulatie en handel met
voorkennis (VS vs. Europa)
Bronnen: CREG, FERC en ACER

De grotere stijging van het aantal geopende onderzoeken in de Europese Unie dan in de Verenigde
Staten betekent echter niet noodzakelijk dat er meer manipulatief gedrag geobserveerd wordt in de
EU. Al snel na de start van de onderzoeken werden er binnen de EU twee administratieve boetes
opgelegd. Beide onderzoeken werden daarbij evenwel betwist door de betroffen marktactoren: een
boete werd intussen ook al ongeldig verklaard door het gerecht, terwijl de tweede thans nog het
voorwerp uitmaakt van een beroepsprocedure (zie paragraaf 78).
Langs de Amerikaanse kant is het daarentegen zo dat, alhoewel in de Verenigde Staten reeds 3 jaar na
de inwerkingtreding van EPAct 2005 de eerste civielrechtelijke boetes uitgeschreven werden, het pas
vanaf het zesde jaar is dat er een sterke stijging van het aantal boetes op te merken valt (Figuur 12).
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Figuur 12: Daadwerkelijk betaalde boetes in functie van het aantal beëindigde onderzoeken in de VS tussen 2007 en 2016
Bronnen: CREG, FERC en ACER

In 2012 en 2013 lag het bedrag van de opgelegde boetes bijzonder hoog. Voor 2012 was het
toewijsbare bedrag het gevolg van één enkel onderzoek, terwijl in 2013 twee onderzoeken goed waren
voor 97% van de opgelegde boetes. Er kan echter geen enkele correlatie bepaald worden tussen het
aantal gevoerde onderzoeken159 en het bedrag aan opgelegde boetes. Dit doet dan ook vermoeden
dat de waarde van de boete sterk afhankelijk is van het gedrag van de marktdeelnemer in kwestie en
dat de jaren 2012 en 2013 in dit opzicht als statistische uitschieters beschouwd moeten worden. Als
we voormelde drie onderzoeken daarom even negeren, blijkt de gemiddelde door FERC opgelegde
boete gelijk te zijn aan USD 18 miljoen per jaar.
Wat de daadwerkelijk betaalde boetes betreft, is er langs Europese zijde nog geen informatie
beschikbaar.
In de REMIT Quartely (Issue nr. 9/Q12017) stelt ACER dat er op Europees niveau 114 REMIT-dossiers
'under Review' waren in het 2de kwartaal van 2017, zoals ook door onderstaande figuur wordt
aangetoond. Sinds het 3de kwartaal van 2016 blijkt het aantal nieuwe REMIT-zaken bovendien
beduidend hoger te zijn dan het aantal afgesloten dossiers.

159

Een onderzoek geldt als beëindigd, wanneer:
(i)
er geen enkele inbreuk werd vastgesteld ;
(ii)
er een inbreuk werd vastgesteld zonder dat er een boete wordt opgelegd ;
(iii)
er een inbreuk werd vastgesteld en er een boete werd opgelegd.
Andere onderzoeken die geen verband houden met marktmanipulatie werden hier eveneens mee in aanmerking genomen.
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Figuur 13: aantal zaken 'under Review' tussen het 3de kwartaal van 2016 en het 2de kwartaal van 2017
Bron: ACER

ACER - overige Europese instanties
De Verordeningen (EG) nr. 713/2009 en (EU) 1095/2010 tot oprichting van respectievelijk een
agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators en een Europese toezichthoudende
autoriteit voor de financiële markten voorzien geen rechtstreekse samenwerking tussen beide
instanties. Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en Verordening
(EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik alsook Verordening (EU) nr. 600/2014160 betreffende
markten in financiële instrumenten die op 3 januari 2018 ten volle van kracht zouden moeten worden,
voorzien daarentegen wel een samenwerking tussen ACER en ESMA, zij het binnen een strikt kader.

Belgische energieregulators
De federale regulator: CREG
De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas), een autonoom
organisme met rechtspersoonlijkheid, is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt
in België. Ze werd opgericht om artikel 20 van Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor
elektriciteit en artikel 21 van Richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni
1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas om te zetten in
Belgisch recht. Opgericht bij de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het

160

Deze Verordening zal vanaf 3 januari 2018 (artikel 55) van toepassing worden, hoewel bepaalde artikelen op andere
datums van in werking zullen treden.
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fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten, startte de CREG op 20 januari 2000 met haar
werkzaamheden.
Naast haar adviserende taak ten overstaan van de overheid is de CREG onder meer ook belast met het
toezicht op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Ze dient voorts
de essentiële consumentenbelangen te behartigen en erover te waken dat de markttoestand het
algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past. De CREG is onder meer bevoegd voor
de zaken die betrekking hebben op de tarieven voor de transmissie van elektriciteit en aardgas en de
opslag van aardgas. Zo staat ze in voor de goedkeuring van de tarieven van Elia, Fluxys Belgium en
Fluxys LNG.

Opdrachten van de CREG op het vlak van transparantie, REMIT en MiFID
Als nationale reguleringsautoriteit is de CREG inzake transparantie belast met het toezicht op de
primaire bezitters van gegevens, de TNB's en de gegevensleveranciers teneinde na te gaan of ze de
verplichtingen naleven die hen toekomen krachtens Verordening (EU) nr. 543/2013161. Verder staat de
CREG ook in voor de controle van de naleving van Verordening (EG) nr. 715/2009 evenals de
richtsnoeren die de verzekering beogen van de vereiste minimale harmonisatie betreffende de
voorwaarden voor de toegang tot de transmissienetten en hun installaties162. En volgens de
elektriciteitswet en de gaswet is de CREG eveneens belast met een algemene taak van toezicht en
controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen voor wat de organisatie en de
werking van de elektriciteits- en de aardgasmarkt betreft163. Deze toezichtsopdracht wordt door de
wet als volgt gedetailleerd :




toezicht houden op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en de
gasmarkt164;
toezicht houden op het niveau van transparantie, met inbegrip van groothandelsprijzen, en
waken over de naleving van de transparantieverplichtingen door de elektriciteitsbedrijven165;
toezicht houden op de naleving door de beheerder van het elektriciteits- en het aardgasnet,
de LNG-installaties en de aardgasopslaginstallaties alsook door de elektriciteits- en de
aardgasondernemingen van de verplichtingen die hen krachtens deze wet en de
uitvoeringsbesluiten ervan zijn opgelegd, evenals van de andere voor de elektriciteits- en de
aardgasmarkt toepasselijke wettelijke reglementaire bepalingen, onder meer inzake de
grensoverschrijdende kwesties en de materies die beoogd worden door Verordening (EG) nr.
714/2009 en door Verordening (EG) nr. 715/2009166.

Als nationale reguleringsinstantie is de CREG verantwoordelijk voor de uitvoering van de REMITverordening in België. Zo staat ze in voor de naleving van het verbod op handel met voorkennis en
marktmanipulatie alsook voor de toepassing van de verplichting tot openbaarmaking van
voorwetenschap167.
Daartoe
beschikt
ze
over
de
benodigde
onderzoeksen
handhavingsbevoegdheden om deze functie terdege te kunnen vervullen in overeenstemming met de

161

Artikel 4. 6 van Verordening (EU) nr. 543/2013.
Artikel 24 van Verordening (EG) nr. 715/2009.
163
Artikel 23, §2 van de elektriciteitswet en artikel 15/14, §2 van de gaswet.
164
Artikel 23, §2, 3° van de elektriciteitswet en artikel 15/14, §2, 3° van de gaswet.
165
Artikel 23, §2, 5° van de elektriciteitswet en artikel 15/14, §2, 16° van de gaswet.
166
Artikel 23, §2, 8° van de elektriciteitswet en artikel 15/14, §2, 5° van de gaswet.
167
Artikel 13.1 van Verordening (EU) nr. 1227/2011.
162
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nationale wetgeving en om de invulling ervan aan een passende controle te kunnen onderwerpen168.
De regeling op het vlak van sancties die door de CREG opgelegd worden bij schendingen van de REMITverordening, is bepaald door de elektriciteits- en gaswet169. Deze met zowel op regionaal niveau als
met ACER samenwerken om toezicht te houden op de handel in voor de groothandel bestemde
energieproducten teneinde handel met voorwetenschap en marktmanipulatie te detecteren en te
voorkomen170.
Voorts is de CREG eveneens belast met de registratie van de marktdeelnemers171 en de opstelling van
de het nationale register dat ze aan ACER bezorgt. De elektriciteitswet en de gaswet kennen de CREG
tevens de taak toe om de commerciële uitwisselingen van groothandelsenergieproducten te
monitoren en overeenkomstig de REMIT-verordening te controleren, met inachtneming van de
respectieve bevoegdheden van de Belgische Mededingingsautoriteit en de FSMA172. Bij inbreuken op
de REMIT-verordening kennen de elektriciteitswet en de gaswet de CREG173 onderzoeksbevoegdheden
toe en staan ze haar toe om enerzijds het beslag te bevelen op de activa die eigendom zijn van de
persoon die het voorwerp uitmaakt van een door de Commissie gevoerd onderzoek en die, ofwel het
voorwerp uitmaken van de inbreuk die onderzocht wordt, ofwel bestemd waren of bijgedragen
hebben om de inbreuk in kwestie te begaan, ofwel een vermogensvoordeel vormen dat rechtstreeks
uit de inbreuk gehaald wordt of er het equivalent van vormen174 en om anderzijds een tijdelijk verbod
op te leggen om beroepsactiviteiten uit te oefenen, die een risico op een nieuwe inbreuk inhouden175.
CREG - FSMA
De CREG oefent geen toezicht uit op de zuiver financiële wereld en bijgevolg wordt er ook
nergens bij de opdrachten van de CREG enige melding gemaakt van financiële voorschriften. Niettemin
werkt de CREG samen met de FSMA om over een gecoördineerde aanpak met betrekking tot de
integriteit en de transparantie van de energiemarkten te kunnen beschikken en heeft ze hiertoe zelfs
op 27 januari 2017 een Memorandum of Understanding176 (MoU) met de FSMA gesloten.
Het protocol legt de modaliteiten vast van de samenwerking rond de uitwisseling van informatie en
expertise om de integriteit en transparantie van de energiemarkten te verzekeren.
Het protocol in kwestie bepaalt:


het voorwerp en het toepassingsgebied ;



de 3 samenwerkingsvormen: de spontane
informatieverzoeken en de raadpleging en bijstand ;

informatieoverdracht,

de

168

Overwegende 26 en artikel 13.1 van Verordening (EU) 1227/2011.
Artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1227/2011.
170
Artikel 7.1 en 2 van Verordening (EU) nr. 1227/2011.
171
Artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1227/2011.
172
Artikel 23, §2, 4° van de elektriciteitswet en artikel 15/14, §2, 5° bis van de gaswet.
173
Artikel 26, §1ter van de elektriciteitswet en artikel 18, §3, 4° bis van de gaswet.
174
Artikel 31/1 van de elektriciteitswet en artikel 20/3 van de gaswet.
175
Artikel 31/2 van de elektriciteitswet en artikel 20/4 van de gaswet.
176
Dit samenwerkingsprotocol tussen de CREG en de autoriteit voor financiële diensten en markten vindt u terug op de
websites van de CREG en de FSMA en dat met name op het volgende adres : http://www.creg.be/fr/a-propos-de-lacreg/collaboration-avec-dautres-instances#h2_5.
169
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de nadere regels voor samenwerking bij informatie-, raadplegings- en
bijstandsverzoeken : de communicatiemiddelen, het gebruik van de verkregen
informatie en de vertrouwelijkheid ;



de slotbepalingen : de inwerkingtreding, de aanpassing van het protocol en de
kennisgeving ervan.

En tot slot stelt dit protocol ook nog het houden van een periodieke bilaterale bijeenkomst tussen de
CREG en de FSMA voorop.
ACER - CREG
De Europese Verordeningen en de nationale wetten die deze twee autoriteiten organiseren,
hernemen uitdrukkelijk en tegelijk bepaalde opdrachten en/of na te komen wederzijdse
verplichtingen.
Terwijl artikel 7 van Verordening (EG) nr. 713/2009 tot oprichting van een Agentschap voor de
samenwerking tussen de energieregulators bepaalde taken vermeldt in verband met de nationale
regulerende instanties, stipuleren de elektriciteitswet van 29 april 1999 en de gaswet van 12 april 1965
respectievelijk bij hun artikelen 23 en 15/14 dat de CREG met name alle redelijke maatregelen treft
om "in nauwe samenwerking met ACER, de Europese Commissie, de reguleringsinstanties van de
Gewesten en van de overige lidstaten, van een concurrentiële interne markt voor elektriciteit, veilig en
duurzaam voor het milieu binnen de Europese Gemeenschap, en van een efficiënte vrijmaking van de
markt voor alle afnemers en leveranciers van de Europese Gemeenschap, …".
CREG – overige nationale instanties
De nationale wetgeving voorziet diverse samenwerkingen tussen de FSMA, de CREG en de BMA.
Bij de uitoefening van haar toezicht- en controleopdrachten schrijven de elektriciteitswet en de gaswet
voor dat de CREG, binnen een strik kader, samen dient te werken met de Belgische
Mededingingsautoriteit en met de FSMA en met hen alle informatie moet uitwisselen en delen, in
voorkomend geval wederkerig, die nodig en relevant is voor de goede uitvoering van Verordening (EU)
nr. 1227/2011 of in de gevallen voorzien of toegelaten door die Verordening. Wanneer de CREG
informatie ontvangt van andere overheden in het kader van haar toezichts- en controlefunctie,
waarborgt ze hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid als het niveau dat de overheid die de informatie
heeft verstrekt, moet bieden.
Met de FSMA sloot de CREG op 27 januari 2017 een Memorandum of Understanding (zie paragraaf
118), terwijl er voor de BMA nog steeds alleen maar een koninklijk besluit in de ontwerpfase is. De
samenwerking tussen autoriteiten onder REMIT en onder MAD wordt toegelicht bij Figuur 14.
De regionale regulators177: VREG, CWaPE en BRUGEL
De drie gewestelijke regulators, de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits-en
Gasmarkt), de CWaPE (Commission Wallonne pour l'Energie) en BRUGEL (BRUssel Gas Elektriciteit)
reguleren de gas- en de elektriciteitsmarkt van de respectieve drie gewesten. Belast met enerzijds de
opdracht om de openbare overheden bij te staan met advies voor hun competentiedomeinen en
anderzijds met een algemene toezichts- en controleopdracht ten aanzien van de naleving van de
wetgeving ter zake, zijn ze eveneens bevoegd met betrekking tot de distributietarieven.
Zo stipuleert artikel 23quater, §3, van de elektriciteitswet in het bijzonder dat de CREG samenwerkt
met de regionale reguleringsoverheden.

177

www.vreg.be voor Vlaanderen, www.cwape.be voor Wallonië en www.brugel.be voor Brussel.
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Figuur 14: samenwerking tussen autoriteiten onder REMIT en onder MAD
Bronnen: ACER, CEER

DE FINANCIËLE AUTORITEITEN
ESMA - EAEM178
De Europese Autoriteit voor effecten en markten (‘European Securities and Markets Authority’,
ESMA of EAEM179) is een onafhankelijke instantie van de EU die voor een betere bescherming van
beleggers wil zorgen en die de stabiliteit en de goede werking van de financiële markten wil
bevorderen.
De ESMA/EAEM streeft 3 doelstellingen na:
-

het beschermen van de beleggers: ernaar streven om beter tegemoet te komen aan de
behoeften van de gebruikers van financiële diensten en hun rechten als beleggers versterken,
terwijl tegelijkertijd ook hun verantwoordelijkheden onderkend worden;

178

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/esma_fr.
Sinds 1 januari 2011 vervangt de ESMA het Comité van effectenregelgevers. Samen met de Europese Bankenautoriteit en
de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen vormt de ESMA het Europees Systeem voor Financieel
Toezicht. Elke lidstaat van de Europese Unie vaardigt een vertegenwoordiger af die in de ESMA zetelt.
179
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-

het waarborgen van de goede werking van de markten: de integriteit, de transparantie, de
doeltreffendheid en de goede werking van de financiële markten bevorderen, alsook de
aanwezigheid van een stabiele marktinfrastructuur;

-

het verzekeren van de financiële stabiliteit: het financiële systeem versterken, opdat het
opgewassen zou zijn tegen schokken en het ontstaan van financiële onevenwichten, en de
economische groei kan helpen aanzwengelen.

Verder staat de ESMA eveneens in voor de coördinatie van de maatregelen die getroffen worden door
de effectentoezichthouders of het aannemen van noodmaatregelen bij crises.
De ESMA publiceert ten slotte tevens Questions and Answers (Q&A) over verschillende thema's die
verband houden met financiële instrumenten en die geraadpleegd kunnen worden op het volgende
adres https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library180.

FSMA181
De Autoriteit voor financiële diensten en markten182 (‘Financial Services and Market Authority’,
FSMA) is een autonome openbare instelling. Ze werd ingevoerd door het koninklijk besluit van 3 maart
2011 waarmee de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële geïmplementeerd werd en
opgericht op 1 april 2011 als opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
(CBFA).
Na de financiële crisis van 2008 liet de Belgische wetgever de controle van zijn financiële markt naar
een bipolair model evolueren, waarbij de controle van de regels van prudentiële aard en de controle
van de gedragsregels van elkaar gescheiden werden. De verschillende macro- en microprudentiële
controlefuncties werden daarbij aan de Nationale Bank van België toevertrouwd, terwijl de nieuwe
financiële autoriteit, de FSMA, enerzijds alle functies met betrekking tot de controle van de financiële
markten en producten uitoefent alsook de controle van de gedragsregels die op de financiële sectoren
van toepassing zijn, en anderzijds eveneens instaat voor de controle van de informatieverstrekking aan
en de bescherming van de gebruikers van financiële producten en diensten183.
Het is de opdracht van de FSMA om het toezicht op de financiële markten en beursgenoteerde
bedrijven te verzekeren, bepaalde categorieën van financiële instellingen te erkennen en te
controleren, te waken over de naleving van de gedragsregels door de financiële tussenpersonen, toe
te zien op de commercialisering van de voor het grote publiek bestemde beleggingsproducten en de
zogenaamde 'sociale' controle uit te oefenen op de aanvullende pensioenen. Daarnaast belastte de
wetgever de FSMA ook nog met de taak om bij te dragen tot de financiële vorming van de spaarders
en de beleggers184.
De oplegging van administratieve boetes, met name bij marktmisbruik, werd ten slotte toevertrouwd
aan een onafhankelijk orgaan van de FSMA, de Sanctiecommissie.

180

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-38_qas_markets_structures_issues.pdf.
Financial Services and Market Authority.
182
http://www.fsma.be/fr/About%20FSMA/Organisatie.aspx.
183
Mededeling CBFA_2011_15 van 23 maart 2011.
184
http://www.fsma.be/fr/About%20FSMA/Organisatie.aspx.
181
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ESMA - FSMA
Krachtens artikel 16 van de Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van de ESMA moeten
de bevoegde autoriteiten en financiële regulatoren alles in het werk stellen om haar richtsnoeren en
aanbevelingen na te leven ter verzekering van consistente, efficiënte en effectieve toezichtspraktijken.
De FSMA draagt met name bij tot het werk dat de ESMA verricht met betrekking tot de bescherming
van de consumenten en de beleggers. Verder heeft ze zich eveneens gebogen over de activiteit van de
tussenpersonen en de toepassing in tal van aspecten van MiFID.
Daarnaast keurde de ESMA op 5 juni 2014 ook een multilateraal samenwerkingsakkoord (MoU) goed
in de vorm van richtsnoeren met de bevoegde autoriteiten waaronder de FSMA. Dit akkoord reikt een
algemeen kader aan voor de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde
instanties onderling enerzijds en tussen de bevoegde autoriteiten en de ESMA anderzijds. Het MoU
bepaalt de manier waarop de aanvragen tot uitwisseling van informatie geformuleerd en uitgevoerd
moeten worden. En tot slot preciseert het ook de na te leven regels met betrekking tot de
vertrouwelijkheid en de mogelijke vormen van gebruik van de ontvangen gegevens.
ESMA – ACER
De samenwerking tussen ACER en de ESMA dateert van 2011 en werd in juli 2013 geformaliseerd
in de vorm van een protocolakkoord (MoU) ter bevordering van de samenwerking en de
gecoördineerde aanpak van de groothandelsmarkten voor energie.
Dit akkoord richt zijn pijlen om de gemeenschappelijke domeinen van reglementaire bekommernis:




de implementatie van de wetgeving omtrent marktmisbruiken onder MAD en REMIT en
omtrent de verzameling van gegevens in het kader van MiFID, EMIR en REMIT alsook die welke
een impact hebben op de globale werking van de groothandelsmarkten van de Europese Unie;
de uitwerking van coherente en doeltreffende reglementeringspraktijken om een
gezamenlijke, uniforme en coherente toepassing van de wetgeving van de Europese Unie te
garanderen;
de verbetering van de doeltreffendheid van de markttoezichtsactiviteiten van de bevoegde
autoriteiten, met inbegrip van het gebruik door de bevoegde instanties van de diverse
markttoezichtsinstrumenten.

In het kader van dit MoU




verbinden ACER en de ESMA er zich toe om elkaar te raadplegen met betrekking tot
richtsnoeren, aanbevelingen en ontwerpen van reglementaire technische normen die verband
houden met hun respectieve bevoegdheden teneinde erop toe te zien dat de bijzonderheden
van de financiële en de energiesector ten volle in aanmerking genomen worden.
komt het, overeenkomstig artikel 16, lid 3, punt b), aan ACER toe om de ESMA in kennis te
stellen van redelijke vermoedens dat op groothandelsmarkten voor energie handelingen
gesteld worden of werden, die als marktmisbruik beschouwd worden in de zin van Richtlijn
2003/6/EG en die gevolgen hebben voor financiële instrumenten die onder artikel 9 van
genoemde richtlijn vallen.
ESMA kan voorts ook bogen op een werkgroep die de kwesties in verband met de markt voor
afgeleide producten analyseert. Een van deze bekommernissen is de samenwerking tussen de
financiële wereld en ACER, die als waarnemer deel uitmaakt van deze werkgroep.

Niet-vertrouwelijke versie

73/103

MiFID II
2014/65/UE

MiFIR
600/2014

MAR
596/2014

EMIR
648/2012
RTS

ITS

ESMA - AEMF

NCA

FSMA

Guidelines
MoU
18/07/2013

MoU
27 jan-2017
Guidelines

ACER

NRA
TRUM

REMIT
1227/2009
Legende
RTS: Regulatory Technical Standards
ITS: Implementing Technical Standards
Figuur 15: ESMA – EAEM en ACER
Bron: CREG

CREG

MoP

1348/2014
TRUM: Transaction Reporting User Manual
MoP: Manual of Procedures

DE BANKAUTORITEITEN
EBA
De Europese Bankenautoriteit185 (EBA) is een onafhankelijke EU-autoriteit die als doel heeft om
een effectief en consistent niveau van prudentiële regelgeving en toezicht in de Europese
bankensector te bewerkstelligen. Haar algemene doelstellingen zijn de financiële stabiliteit in de EU te
handhaven en te zorgen voor een integere, efficiënte en ordelijk werkende bankensector.
De EBA maakt deel uit van het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFA) dat uit drie
toezichthoudende instanties bestaat: de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA - EAEM),
de Europese Bankenautoriteit (EBA) en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en
bedrijfspensioenen (EIOPA - EAVBP). Dit systeem omvat verder ook nog de Europese raad voor
systeemrisico's (ESRB), het gemengde comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten en de
nationale toezichthoudende autoriteiten.
De EBA is onafhankelijk, maar moet verantwoording afleggen aan het Europees Parlement, de Raad en
de Europese Commissie.
De activiteiten186 van de EBA zijn :

185
186

-

bijdragen tot de totstandkoming van een uniek geheel van regels voor de bankensector van de
EU: het zogenaamde gemeenschappelijke rulebook ;

-

verzekeren van een gecentraliseerde communicatie van prudentiële gegevens over de banken
van de EU, ter bevordering van de transparantie, de marktdiscipline en de financiële stabiliteit
binnen de hele EU ;

http://www.eba.europa.eu/languages/home_fr.
http://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eba_fr.
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-

aanmoedigen van de nationale autoriteiten om de handen in elkaar te slaan voor het toezicht
op de bankengroepen die in meerdere landen actief zijn en de rol van scheidsrechter vervullen
bij geschillen tussen meerdere landen ;

-

bevorderen van een transparante, eenvoudige en billijke Europese markt voor de
consumenten van financiële producten en diensten en erop toezien dat alle consumenten in
de hele EU van een billijke behandeling en bescherming kunnen genieten.

De opdrachten en taken187 luiden daarbij als volgt :
-

verbeteren van de werking van de interne markt door te zorgen voor een passend, efficiënt en
geharmoniseerd toezicht en dienovereenkomstige regelgeving op Europees niveau ;

-

door het vaststellen van bindende technische normen bijdragen tot de totstandkoming van
een gemeenschappelijk Europees rulebook voor de bankensector teneinde voor een uniek
geheel van geharmoniseerde prudentiële regels voor financiële instellingen in de hele EU te
zorgen, die bijdragen tot gelijke voorwaarden en een goede bescherming van inleggers,
investeerders en consumenten ;

-

bevorderen van convergerende toezichthoudende praktijken ten behoeve van een
geharmoniseerde toepassing van de prudentiële regels. De EBA heeft daarnaast eveneens tot
taak om de risico's en kwetsbare aspecten van de Europese bankensector te beoordelen,
vooral aan de hand van regelmatige risicobeoordelingsverslagen en pan-Europese stresstests;

-

de ontoereikende toepassing van de EU-wetgeving door nationale autoriteiten te
onderzoeken, besluiten te nemen in noodsituaties en bemiddeling te organiseren wanneer de
bevoegde autoriteiten in grensoverschrijdende situaties geen overeenstemming bereiken ;

-

te fungeren als onafhankelijk adviesorgaan voor het Europees Parlement, de Raad en de
Europese Commissie.

NBB
De Nationale Bank van België (NBB) werd opgericht door de wet van 5 mei 1850.
Vandaag gelden voor de Nationale Bank op de eerste plaats het Verdrag betreffende de Europese Unie
en het bijbehorende Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en de ECB, en vervolgens haar organieke wet188 en haar eigen statuten, goedgekeurd bij koninklijk
besluit. De gemeenrechtelijke bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen zijn slechts
aanvullend op haar van toepassing.

De NBB heeft verschillende activiteiten en vervult meerdere opdrachten :
-

187
188

De Nationale Bank speelt een belangrijke rol bij het verzamelen, opstellen, analyseren en
verspreiden van economische en financiële informatie. Ze verzamelt zowel macroeconomische gegevens over de Belgische economie in haar geheel als micro-economische
informatie over afzonderlijke bedrijven en economische agenten. Ze probeert deze informatie
zo ruim en snel mogelijk te verspreiden ;

http://www.eba.europa.eu/languages/home_fr.
Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België.

Niet-vertrouwelijke versie

75/103

-

Wat het financieel toezicht betreft, is de Nationale Bank verantwoordelijk voor het toezicht op
de individuele financiële instellingen, wat men het microprudentieel toezicht noemt, alsook
voor het macroprudentieel toezicht dat betrekking heeft op de goede werking van het
financieel systeem in zijn geheel. De bevoegdheid inzake financieel toezicht deelt de Nationale
Bank overigens met de FSMA – EAEM (zie hierboven).

DE MEDEDINGINGSAUTORITEITEN
ECN189
Het Europees mededingingsnetwerk ('European Competition Network', ECN) werd opgericht
door Verordening (EG) nr. 1/2003 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels en verzamelt
de nationale mededingingsautoriteiten (NMA) van de zevenentwintig lidstaten van de Europese Unie
rond de Europese Commissie.
Alle landen van de EU beschikken over nationale mededingingsautoriteiten die gemachtigd zijn om de
Europese wetgeving op dit vlak te doen naleven. Deze autoriteiten maken gebruik van het Europese
mededingingsnetwerk om informatie met de Commissie uit te wisselen over de implementatie van de
regels van de EU. Dankzij dit netwerk kan veel gemakkelijker bepaald worden, tot welke instantie men
zich dient te wenden voor het oplossen van een probleem of het verkrijgen van hulp190 .
Het ECN verricht in wezen drie soorten activiteiten:
-

toezien op de coherentie van het Europees mededingingsbeleid;

-

de NMA's betrekken bij de goedkeuring van de beslissingen van de Europese Commissie op
concurrentievlak;

-

de Commissie en de NMA's samen laten werken rond meer algemene of sectorale thema's.

BMA191
De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie met
rechtspersoonlijkheid die op 6 september 2013 met haar activiteiten is gestart en die bijdraagt tot het
definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA
mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de
voornaamste fusies en overnames. De BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de
lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk
(ECN).
De Belgische Mededingingsautoriteit vervolgt restrictieve mededingingspraktijken in België. Ze grijpt
in op eigen initiatief of op verzoek van klagers, zodra er op een markt sprake is van
concurrentievervalsing, ongeacht de activiteit of status - privé of publiek - van de marktdeelnemers.
De Belgische Mededingingsautoriteit kan voorlopige maatregelen nemen in geval van urgentie,
dwangbevelen uitspreken en dwangsommen opleggen, alsook verbintenissen aanvaarden in het kader
van het onderzoek ten gronde.

189

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=URISERV:l26109&from=FR.
http://ec.europa.eu/competition/consumers/cooperation_fr.htm.
191
http://www.abc-bma.be/fr/propos-de-nous.
190
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Verder staat ze ook in voor de voorafgaande controle op concentraties die de omzetdrempels
bereiken.
ECN - BMA
De Belgische Mededingingsautoriteit werkt samen met de andere mededingingsautoriteiten
binnen het European Competition Network192 (ECN) en de European Competition Authority193 (ECA).
Deze samenwerking heeft in de eerste plaats betrekking op de inbreukprocedures en de concentraties
die er binnen de Europese raadgevende comités besproken worden (Verordeningen (EG) nr. 1/2003
en nr. 139/2004) alsook op de Belgische bijdrage aan de verschillende werkgroepen van het ECN.

192

http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html.
De Vereniging van Europese mededingingsautoriteiten, ook wel ECA ('European Competition Authorities') genoemd, is een
vereniging die in april 2001 werd opgericht en die de nationale mededingingsautoriteiten van de EER-zone (Europese
Economische Ruimte) samenbrengt ter bestrijding van kartels.
193
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MARKTSPELERS ONTMOET IN HET KADER VAN DEZE
STUDIE
SAMENVATTING
De voorbije maanden zat de CREG samen met enkele van de belangrijkste marktspelers van
België. Samen zijn de partijen in kwestie goed voor meer dan 85% van de
producenten/leveranciers/TNB's. Voorliggend hoofdstuk 3 van de hen betreffende informatie samen.
Elke ontmoeting werd georganiseerd in drie stappen:


Eerst werd er per e-mail een informele bijeenkomst belegd op uitnodiging van de CREG in haar
kantoren. Hier stelde de leverancier/producent/TNB de eigen onderneming voor en
beantwoordde hij de vragen over de punten die er in de e-mail vermeld werden;



Na deze informele ontmoeting werd er hen een aangetekende brief met ontvangstbewijs
toegestuurd om een schriftelijke bevestiging te krijgen van de ontvangen informatie. In enkele
gevallen werd er per e-mail om aanvullende informatie verzocht;



Na ontvangst van de respectieve antwoorden werd dan tot slot een intern rapport opgesteld.

Twee leveranciers werden door het directiecomité gevraag om zich aan de CREG te komen voorstellen.
De zorg voor Transparantie en de implementatie van REMIT brengt kosten met zich mee, die
door elke marktspeler gedragen worden. De informatie die door de ontmoete ondernemingen
verstrekt werd, kan evenwel niet geconsolideerd worden omdat bepaalde gegevens alleen met de
Belgische markt verband houden, terwijl andere gegevens op het niveau van hun groep geconsolideerd
worden. Op basis van voormelde informatie kan er onmogelijk een grootorde bepaald worden voor
louter de Belgische markt. Niettemin stelt de CREG vast dat de marktactoren soms erg aanzienlijke
investerings- en onderhoudskosten voor hun rekening nemen.
Als we de zaken veralgemenen en vereenvoudigen, kunnen we stellen dat de informatiestromen
het schema volgen dat is opgenomen bij Figuur 16 om van de marktspelers - primaire bezitters van
gegevens - naar de databanken van ACER te vloeien.
De basisgegevens (groene pijlen) stromen voornamelijk via de TNB's naar de transparantieplatformen,
met uitzondering van bepaalde gegevens die via het EEX- of JAO-kanaal passeren.
De orders en de transacties (bordeauxrode pijlen) worden rechtstreeks door de OMP's, brokers en
RRM's naar ACER verstuurd.
De informatie die we als 'voorwetenschap' kunnen bestempelen (gele pijl), kunnen door UMM aan de
marktspelers meegedeeld worden.
Ook de informatie die via het kanaal van de Financiële Instrumenten gaat die noodzakelijk zijn voor
REMIT (paarse pijlen) kan langs de TR's (Trade Repositories - of transactieregisters) passeren via de
financiële regulatoren die deze gegevens dan vervolgens aan ACER zullen doorspelen.
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Figuur 16: algemeen schema van de informatiestromen
Bron: CREG

De verplichtingen van een marktspeler die in voor groothandel bestemde energieproducten
handelt - zoals beschreven in de wetgeving betreffende Transparantie, REMIT en de Financiële
Instrumenten - worden erg kort voorgesteld in de bij Figuur 17 opgenomen beslissingsboom.
Bij wijze van voorbeeld (zie de rode pijlen bij de figuur) voor de Belgische markt zal een
stroomproducent - hetzij aan ELIA, hetzij aan EEX - een onbeschikbaarheid van een productie-eenheid
(artikel 15 van Verordening (EU) nr. 543/2013) in het kader van:
 de Transparantieregeling, als deze eenheid over een vermogen van minstens 100 MW beschikt;
 REMIT, overeenkomstig artikel 15 van 543/2013 of als de onbeschikbaarheid een aanzienlijke
invloed kan hebben op de groothandelsprijzen voor elektriciteit.
Vervolgens zal ELIA/EEX deze informatie dan doorspelen aan ENTSOE (artikel 8, 1, van Verordening
(EU) nr. 1348/2014) die de gegevens op zijn transparantieplatform zal publiceren en ze, in het kader
van REMIT, zal melden aan ACER.
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CONCLUSIES
De studie herneemt in een algemene samenvatting de belangrijkste Europese Verordeningen
en Richtlijnen inzake:
a. Transparantie,
b. REMIT,
c. de Financiële instrumenten,
teneinde de verplichtingen van de marktdeelnemers af te bakenen. Deze wetgevingen zullen de
komende maanden en jaren nog talrijke evoluties ondergaan, waaronder een betere onderlinge
harmonisatie.
ACER en ESMA zijn zich bewust van de noodzaak van een sterkere coördinatie tussen voormelde
wetgevingen en zullen zowel hun onderlinge samenwerking als die tussen de bevoegde nationale
autoriteiten op Europees en nationaal niveau blijven versterken.
De regelmatige actualisering van dragers als die welke verband houden met REMIT - ACER
Guidance, MoP, Q&A, FAQ, Implementation Guidance, List of Inside Information Platforms, REMIT
Report beschikbaar op https://acer-remit.eu - zorgt ervoor dat de marktdeelnemers over concrete
informatie en interpretaties van deze reglementering kunnen beschikken.
ENTSOG is operationeel sinds 1 oktober 2013, terwijl ENTSOE op 5 januari 2015 gelanceerd
werd.
De Europese Commissie en ACER hebben de controle van de transparantieplatformen ENTSOG en
ENTSOE georganiseerd.
In het kader van REMIT ging ACER bij de OMP's, MP's en RRM's de volledigheid van de
transactiegegevens, hun nauwkeurigheid en de naleving van de termijnen na.
In alle gevallen bleek uit de controles dat de kwaliteit van de gegevens voor verbetering vatbaar was.
Op Europees niveau werden er op vrijwillige basis verschillende (transparantie)platformen zoals AGSI+ en ALSI - opgezet door de TNB's zonder reglementaire verplichtingen. Dat resulteerde in
een beperkte participatie van de Europese TNB's en een ontoereikende controle.
Uit de ontmoetingen met de marktdeelnemers is gebleken dat de Europese
transparantieplatformen zich doorheen de jaren wel verbeterd hebben. Toch lopen hun beoordelingen
aanzienlijk uiteen.
ENTSOE is het platform dat de meeste kritiek krijgt. De voornaamste tekortkomingen die voor dit
platform door de ontmoete marktdeelnemers aangehaald werden, luiden als volgt :




een gebrek aan comfort en gebruiksvriendelijkheid, zoals de traagheid waarmee de pagina's
geladen worden, het ontbreken van een automatische bijwerking van de datum op een
gegevenspagina, niet-doeltreffende filters, lay-outproblemen, interfaces die niet aangepast
zijn aan de realiteit van de landen, ongeschikte formaten voor gegevensextractie ;
de inhoud, het gebrek aan formaatconsistentie tussen de TNB's en de kwaliteit van de
gegevens.
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ENTSOG wordt gezien als een comfortabel platform dat voortdurend investeert in
gebruiksvriendelijkheid en de toegang tot zijn gegevens. Niettemin vragen de marktdeelnemers hier
om de volgende verbeteringen :





de terbeschikkingstelling van de tariefinformatie van alle TNB's ;
aanvullende gegevens over de gaskwaliteit ;
aanvullende informatie over opslag en LNG ;
de coherentie met Prisma via de creatie van een 'Marketable Capacity'-gegeven.

Verder organiseert ENTSOG ook openbare raadplegingen om naar de mate van tevredenheid van de
marktdeelnemers over haar platform te peilen.
De ASGI- en ALSI-platformen gelden als een echte toegevoegde waarde om de dagelijkse
prijsschommelingen op de gasmarkt in Europa te begrijpen. Dat neemt echter niet weg dat de
gegevens onvolledig blijken, aangezien bepaalde opslaghouders of terminals hun gegevens niet
doorspelen.
De CREG heeft verschillende marktdeelnemers ontmoet, die actief zijn op de Belgische
groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas.
Uit deze ontmoetingen blijkt dat de marktdeelnemers de wettelijke voorschriften op het vlak van
Transparantie, REMIT en de Financiële instrumenten al maar beter beginnen te implementeren, maar
dat sommigen dat beter doen dan anderen. De moeilijkheden waarop men stuit bij het toepassen van
deze wettelijke verplichtingen, vloeien met name voort uit :


de regelmatige wijzigingen die er aan de wettelijke voorschriften aangebracht worden;



hun modaliteiten ;



onvolledige en vaak door de verantwoordelijke entiteiten gecorrigeerde schriftelijke
hulpmiddelen ;



de omvang van de te dragen kosten ;



de bijzonderheden van elke marktdeelnemer.

De CREG heeft zich ook over verschillende punten gebogen :


de primaire bezitter en/of de leverancier van de gegevens delen hun gegevens mee
zonder daarom na te gaan of ze wel correct gepubliceerd worden op het ad-hoc platform.
Daar zijn in hoofdzaak twee redenen voor :
o

de gegevens belanden in een 'black box' die vaak elke controle onmogelijk maken;

o

de niet-naleving van de wettelijke verplichtingen, d.w.z. dat de primaire bezitter
en/of de leverancier van de gegevens niet nagaan of de naar het platform
gestuurde gegevens daadwerkelijk overeenstemmen met de gepubliceerde
gegevens;



niet alle marktdeelnemers hebben een eigen transparantieplatform (is ook niet verplicht)
dat alle marktdeelnemers toelaat om zich van de toegang tot bepaalde informatie te
verzekeren, mocht er een fout vastgesteld worden op de Europese
transparantieplatformen ;



alle marktdeelnemers hebben verschillende specifieke karakteristieken die elke
classificatie op Belgisch niveau onmogelijk maken ;
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de opvolging van de informatiestromen is soms complex, waardoor een coherente
controle van alle gegevens geen sinecure blijkt en wat hun verificatie door de nationale
regulator bemoeilijkt.

Meer in het bijzonder hebben de door de CREG georganiseerde bijeenkomsten met de TNB's het
volgende aan het licht gebracht :


er bestaat een niet te verwaarlozen risico dat een eenheid van minder dan 100 MW op
een bepaald moment een aanzienlijke impact op de prijzen zal hebben. Bijgevolg raadt de
CREG aan dat alle outages van meer dan 25 MW gecommuniceerd aan Elia, door de TNB
aan ENTSOE gemeld zouden worden. Deze aanbeveling is gebaseerd op de REMITvoorschriften die geen enkele vermogensgrens opleggen in tegenstelling tot de
Transparantieregelgeving. Het niet-publiceren van deze gegevens zou aanzienlijke
gevolgen kunnen hebben voor zowel de markt als de speler die de door REMIT
voorgeschreven informatie niet bekendmaakte. Deze zware verantwoordelijkheid rust op
de schouders van de rechtstreeks betrokken marktdeelnemers. In artikel 4, 1 van REMIT
is immers vastgelegd dat de marktdeelnemers de voorwetenschap waarover zij
beschikken, tijdig en op een doeltreffende manier publiekelijk openbaar maken (…) ;



Momenteel controleert Elia alleen de goede ontvangst van de door haar verstuurde
gegevensbestanden en niet de gegevens zelf die aan ENTSOE bezorgd worden. Bovendien
verricht Elia geen geldigheidscontroles (volledigheid en nauwkeurigheid) van haar
gegevens die op het ENTSOE-platform ter beschikking worden gesteld. Nochtans
analyseren Elia en ENTSOE de mogelijke ontwikkeling van uitrusting en procedures die
moeten ingevoerd worden teneinde deze volledigheid en kwaliteit te verbeteren:
dashboards, opvolgingsverslagen en diagnoserapporten, harmonisatie van de
publiecatiestromen op Elia.be en ENTSOE TP, …;



ENTSOE lijkt geen waarschijnlijkheidscontroles geïmplementeerd te hebben voor de
ontvangen gegevens. Eenmaal hiervan in kennis gesteld door de CREG, gaat ENTSOE niet
over tot het corrigeren van de vastgestelde foutieve gegevens binnen een redelijke
termijn en signaleert ze evenmin aan de marktdeelnemers het bestaan van deze fouten
in afwachting van hun rechtzetting. Volgens Elia, 'zal het invoeren van
plausibiliteitscontroles en verslagen in verband met deze controles die beschikbaar zullen
zijn op de site voor alle gegevensverstrekkers, aan deze bekommernis tegemoet komen';



drie keer ging de CREG over tot een controle van 5 datasets voor een periode gaande van
januari 2015 tot december 2016 en kwam ze tot de volgende vaststellingen voor de
gecontroleerde gegevens:
o

ontbrekende gegevens ;

o

de gegevens van de dagen waarop het uur gewijzigd wordt, zorgen nog voor
problemen en de verschillende formaten van de vermelde cijfers tonen
incoherenties tussen de gegevens al naargelang de geraadpleegde platformen
(ELIA/ENTSOE)194 ;

194

De gegevens in verband met de zondagen van de maand maart (zomeruur) en van de maand oktober (winteruur) worden
manueel ingevoerd vanaf eind september en de gegevens zullen met 3 decimalen meegedeeld worden.
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o

verschillen tussen de berekende of gemeten gegevens aan de grenzen. Er is nog
geen historiek opgemaakt door Elia van deze gegevens vanaf januari 2015195.



de CREG merkte bepaalde onregelmatigheden op in de gegevens die op de site van Elia
gepubliceerd werden en die de toegang van de marktdeelnemers tot deze gegevens
zouden kunnen beperken ;



Elia stelt maar een deel van de verstuurde gegevens ter beschikking van de
marktdeelnemers op het ENTSOE-platform in tegenstelling tot Fluxys die elke speler op
de markt toelaat om dezelfde gegevens over de Belgische markt terug te vinden op zowel
ENTSOG als op het transparantieplatform van Fluxys. Elia bevestigt dat dit effectief zal
verbeteren in het kader van een intern project;



de CREG vond geen tegenstrijdigheden tussen de gegevens op ENTSOG en de informatie
die op het platform van Fluxys aangeboden wordt ;

Op de datum van publicatie van deze studie zijn de hierboven aangehaalde problemen in overweging
genomen door de betrokken marktdeelnemers en zij hebben zich ertoe verbonden een tijdschema qua
opvolging en/of oplossing van de vastgestelde problemen voor het einde van dit jaar mee te delen.
Toch zal de CREG haar opdracht voortzetten teneinde de transparantie te verbeteren van de gegevens
die er ter beschikking gesteld worden van de marktspelers en dat in naleving van de wettelijke
voorschriften.
Binnenkort zal er door de CREG een openbare raadpleging georganiseerd worden en later zal er
dan een samenvatting van de ontvangen evaluaties gepubliceerd worden.



Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas:

Andreas TIREZ
Directeur

Laurent JACQUET
Directeur

Marie-Pierre FAUCONNIER
Voorzitster van het directiecomité

195

Volgens Elia zou er - vanaf januari 2017 – geen verschil meer zijn tussen de gegevens, gepubliceerd op Elia en ENTSOE
(met uitzondering van de waarden op de Franse grens, waarvoor RTE de belangrijkste gegevensverstrekker is voor het
ENTSOE-platform.
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BIJLAGEN
BEGRIPPENLIJST
3de energiepakket : deze titel omvat
-

twee richtlijnen in verband met de gas- (2009/73/EG) en de elektriciteitsmarkt (2009/72/EG);

-

twee verordeningen betreffende de voorwaarden voor de toegang tot de
aardgastransmissienetten ((EG) nr. 715/2009) en de voorwaarden voor de toegang tot het net
voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit ((EG) nr. 714/2009) ;

-

verordening (EG) nr. 713/2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking
tussen energieregulators.

Marktdeelnemer : elke persoon, met inbegrip van transmissiesysteembeheerders, die transacties
aangaat, onder meer door handelsorders te plaatsen, op een of meer groothandelsmarkten voor
energie.
Europese Netwerk Codes : gemeenschappelijke regels, voorbereid door de Europese verenigingen die
de TNB's voor elektriciteit en gas verzamelen, betreffende de grensoverschrijdende kwestie die zijn
opgenomen in de communautaire Verordeningen. Ze worden juridisch bindend na in de comitologie
te zijn goedgekeurd.
De Raad van Europese energieregulatoren of 'Council of European Energy Regulators' (CEER): een
vereniging die in 2000 werd opgericht op initiatief van de nationale energieregulatoren van de
lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. De structuur van de CEER omvat
een algemene vergadering, een raad van bestuur ('Board'), verschillende werkgroepen ('Working
groups') gespecialiseerd in diverse domeinen zoals elektriciteit, gas en verbruikers, en een secretariaat.
Centrale tegenpartij : een rechtspersoon die zichzelf tussen de tegenpartijen plaatst bij contracten die
op een of meer financiële markten worden verhandeld en daarbij de koper wordt voor elke verkoper
en de verkoper voor elke koper.
Financiële tegenpartij : een beleggingsonderneming waaraan een vergunning is verleend
overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG, een kredietinstelling waaraan een vergunning is verleend
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG, een verzekeringsonderneming waaraan een vergunning is
verleend overeenkomstig Richtlijn 73/239/EEG, een verzekeringsonderneming waaraan een
vergunning is verleend overeenkomstig Richtlĳn 2002/83/EG, een herverzekeringsonderneming
waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2005/68/EG, een icbe en, indien van
toepassing haar beheermaatschappij, waaraan vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn
2009/65/EG, een instelling voor bedrĳfspensioenvoorziening in de zin van artikel 6, onder a), van
Richtlĳn 2003/41/EG en een alternatief beleggingsfonds beheerd door beheerders van alternatieve
beleggingsfondsen (Alternative Investment Fund Managers - AIFM) die beschikken over een
vergunning of een registerinschrijving overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU.
Niet-financiële tegenpartij : een in de Unie gevestigde onderneming met uitzondering van de in punt
1) en punt 8) van artikel 2 van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde entiteiten.
Fundamentele gegevens : informatie die verband houdt met de capaciteiten en het gebruik van
eenheden voor de productie, de opslag, het verbruik en de transmissie van elektriciteit of aardgas
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evenals het gebruik van LNG-installaties, met inbegrip van de al dan niet geplande
onbeschikbaarheden van de installaties.
European Energy Exchange (EEX): de voornaamste energiebeurs in Centraal-Europa die actief is op de
spotmarkt en de markt voor derivaten en dat met name voor elektriciteit, aardgas, CO2-emissiequota
en steenkool.
ENTSO, Europese netwerken van transmissienetbeheerders (ENTSO: 'European Network of
Transmission System Operators') voor elektriciteit (ENTSOE) en voor gas (ENTSOG). In dit kader
participeren de transmissienetbeheerders met name in de totstandkoming en de werking van de
Europese interne markt voor aardgas en elektriciteit, grensoverschrijdende uitwisselingen en de
uitwerking van Europese netwerkcodes.
ENTSOE : het Europees net van beheerders van transmissienetten voor elektriciteit; vertegenwoordigt
42 TNB's in 35 landen.
ENTSOG : het Europees net van beheerders van transmissienetten voor gas, opgericht in 2008;
vertegenwoordigt 43 TNB's in 26 landen.
EPEX SPOT : een beurs die de spotmarkten voor elektriciteit in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland beheert.
FIRDS : een - in ontwikkeling verkerend - referentiegegevenssysteem voor de Financiële instrumenten
om op een efficiënte en geharmoniseerde manier de gegevens te verzamelen die alle Financiële
instrumenten beslaan die onder het uitgebreide toepassingsgebied van de Richtlijn MiFID II
ressorteren. Dit systeem zal de gegevensstromen tussen de ESMA, de bevoegde nationale autoriteiten
en een 300-tal onderhandelingsplatformen verspreid over de hele Europese Unie in goede banen
leiden.
Informatie is
a) informatie die verplicht openbaar moet worden gemaakt overeenkomstig Verordeningen (EG) nr.
714/2009 en (EG) nr. 715/2009, met inbegrip van richtsnoeren en netcodes die op grond van die
verordeningen zijn vastgesteld ;
b) informatie met betrekking tot de capaciteit en de benutting van faciliteiten voor productie, opslag,
verbruik of transmissie van elektriciteit of aardgas, of informatie over de capaciteit en benutting van
LNG-installaties, met inbegrip van de geplande of ongeplande niet-beschikbaarheid van deze
installaties ;
c) informatie die verplicht openbaar moet worden gemaakt overeenkomstig Europese of nationale
wet- en regelgeving, marktvoorschriften, contracten of gebruiken op de betrokken groothandelsmarkt
voor energie, voor zover deze informatie waarschijnlijk een aanzienlijke invloed zou hebben op de
prijzen van dergelijke voor de groothandel bestemde energieproducten ; en
d) andere informatie die een redelijk handelende marktdeelnemer waarschijnlijk zal gebruiken om er
zijn beslissing om over te gaan tot een transactie inzake of een order te plaatsen voor de handel in een
voor de groothandel bestemd energieproduct ten dele op te baseren.
Voorwetenschap wordt gedefinieerd als niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die
rechtstreeks of middellijk verband houdt met een of meerdere voor de groothandel bestemde
energieproducten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een aanzienlijke invloed zou
kunnen hebben op de prijzen van deze voor de groothandel bestemde energieproducten. (Bron: artikel
2, 1, van Verordening (EU) nr. 1227/2011)
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Beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling: een beleggingsonderneming die op
een georganiseerde, frequente en systematische manier voor eigen rekening handelt bij het uitvoeren
van de orders van klanten buiten een gereglementeerde markt, een MTF of een OTF zonder gebruik
van een multilateraal systeem.
Joint Allocation Office (JAO): de organisatie die werkt voor rekening van 20 transmissienetbeheerders
en de veilingen van de transmissierechten coördineert aan de 27 Europese grenzen.
Europese wetgeving : in de hiërarchie van de normen en rechtsregels van de Europese Unie vallen de
in deze studie opgenomen Verordeningen en Richtlijnen op zeer synthetische wijze onder het afgeleid
Europees recht.
 De verdragen en de toetredingsverdragen vormen het primaire recht en situeren zich helemaal
bovenaan de hiërarchie.
 De Grondrechten en de Algemene Beginselen van het Gemeenschapsrecht (ABGR).
 De door de Europese Unie gesloten Externe overeenkomsten.
 Het afgeleid Europees recht :
 de dwingende besluiten :
o Verordening: uniforme regel die rechtstreeks van toepassing is in alle
lidstaten;
 Uitvoeringsverordening
 Gedelegeerde verordening
o Richtlijn: legt de door de lidstaten te bereiken doelstellingen vast, aan wie ze
de keuze van de middelen delegeert ;
 Gedelegeerde richtlijn
o de beschikking: laat toe om bijzondere situaties te reglementeren.
 de niet-dwingende besluiten
 De rechtspraak
 De specifieke regels
 De rechtsmiddelen
 Andere
Groothandelsmarkt voor energie : verwijst naar de markt binnen de Unie waar elektriciteit en gas
verhandeld (aan- en verkocht) worden, alvorens aan het voor eindklanten bestemde net geleverd te
worden.
Marktmanipulatie
a) het aangaan van een transactie of het geven van een handelsorder met betrekking tot voor de
groothandel bestemde energieproducten:
-

i) die onjuiste of misleidende signalen geeft of waarschijnlijk zal geven met betrekking tot het
aanbod van, de vraag naar of de prijs van voor de groothandel bestemde energieproducten ;

-

ii) waarbij één of meer personen samenwerken om de prijs van één of meerdere voor de
groothandel bestemde energieproducten op een kunstmatig niveau te houden, of pogen dat
te doen, tenzij de persoon die de transactie is aangegaan of de handelsorders heeft geplaatst,
aantoont dat zijn beweegredenen om de betreffende transactie aan te gaan of het
handelsorder te plaatsen, gerechtvaardigd en in overeenstemming zijn met de gebruikelijke
marktpraktijken op de desbetreffende groothandelsmarkt voor energie ; of

-

iii) waarbij gebruik wordt gemaakt van of gepoogd wordt gebruik te maken van een
oneigenlijke constructie of enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding, waarmee onjuiste
of misleidende signalen met betrekking tot de levering van, de vraag naar of de prijs van een
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voor de groothandel bestemd energieproduct worden afgegeven of waarschijnlijk worden
afgegeven ;
of
b) het verspreiden van informatie, via de media, met inbegrip van internet, of via andere kanalen, die
onjuiste of misleidende signalen geeft of waarschijnlijk zal geven met betrekking tot de levering
van, de vraag naar of de prijs van voor de groothandel bestemde energieproducten, met inbegrip
van de verspreiding van geruchten en valse of misleidende berichten, waarvan de persoon die de
informatie verspreid heeft, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was;
c) Wanneer informatie wordt verspreid voor journalistieke of artistieke doeleinden, moet deze
verspreiding van informatie worden beoordeeld met inachtneming van de regels die gelden met
betrekking tot de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in andere media, tenzij :
-

i) deze personen rechtstreeks of middellijk voordeel of winst behalen uit de verspreiding van
deze informatie of de openbaarmaking ; of

-

ii) de verspreiding tot doel heeft de markt te misleiden met betrekking tot het aanbod van, de
vraag naar of de prijs van voor de groothandel bestemde energieproducten ;

Bron: artikel 2, 2, van Verordening (EU) nr. 1227/2011.
Grondstof : fungibele goederen die kunnen worden geleverd, met inbegrip van metalen, metaalertsen,
metaallegeringen en landbouwproducten, alsook energie, zoals elektriciteit (artikel 2, 1, van
Verordening (EG) nr. 1287/2006).
Gereglementeerde markt (GM of RM) : een door een marktexploitant geëxploiteerd en/of beheerd
multilateraal systeem dat meerdere koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot
financiële instrumenten - binnen dit systeem en volgens de niet-discretionaire regels van dit systeem
- samenbrengt of het samenbrengen daarvan vergemakkelijkt op zodanige wijze dat er een
overeenkomst uit voortvloeit met betrekking tot financiële instrumenten die volgens de regels en de
systemen van de markt tot de handel zijn toegelaten, en waaraan vergunning is verleend en die
regelmatig werkt, overeenkomstig het bepaalde in titel III betreffende gereglementeerde markten
(artikel 4, 14, van Richtlijn 2004/39/EG).
Handel met voorwetenschap is de door artikel 3 van Verordening (EU) nr. 1227/2011 verboden vorm
van rechtstreekse of onrechtstreekse handel met betrekking tot een voor de groothandel bestemd
energieproduct, gevoerd door een of meer personen die over voorwetenschap beschikken.
Handelsplatform : een gereglementeerde markt, een MTF of een beleggingsonderneming met
systematische interne afhandeling die in deze hoedanigheid optreedt, en, in voorkomend geval, een
systeem van buiten de Gemeenschap met functies die vergelijkbaar zijn met die van een
gereglementeerde markt of een MTF (artikel 2, 8, van Verordening (EG) nr. 1287/2006).
PRISMA (European Capacity Platform) is sinds 1 januari 2013 het Europees platform voor
gascapaciteitsboekingen dat het voor de TNB's en shippers mogelijk maakt om bij opbod (netcode
CAM) de gastransmissiecapaciteit te verkopen op de primaire en secundaire markt. De aandelen van
PRISMA zijn in handen van 35 Europese TNB's verspreid over 15 landen196. Volgens artikel 6 van
Verordening (EU) nr. 1348/2014 wordt PRISMA beschouwd als OMP en staat het te boek als RMM voor

196

De andere Europese landen hebben voorlopig voor andere oplossingen geopteerd. Zo ontwikkelde Polen bv. haar eigen
platform voor het reserveren van transmissiecapaciteiten.
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de secundaire transacties op het vlak van capaciteiten197. Op de primaire markt worden de transacties
gerapporteerd via de TNB of een RRM. PRISMA volgt de door ENTSOG vastgelegde planning voor de
veilingen.
Voor de groothandel bestemde energieproducten: de volgende contracten en derivaten, ongeacht de
plaats en wijze van verhandeling :
a) contracten voor de levering van elektriciteit of aardgas waarbij de levering plaatsvindt in de Unie;
b) derivaten met betrekking tot in de Unie geproduceerde, verhandelde of geleverde elektriciteit of
aardgas ;
c) contracten met betrekking tot het transport van elektriciteit of aardgas in de Unie ;
d)

derivaten met betrekking tot het transport van elektriciteit of aardgas in de Unie.

Contracten voor de levering en distributie van elektriciteit of aardgas aan eindgebruikers zijn geen voor
de groothandel bestemde energieproducten. Contracten voor de levering en distributie van
elektriciteit of aardgas aan eindgebruikers met een verbruikscapaciteit aan elektriciteit of aardgas
groter dan de capaciteit, genoemd onder punt 5, tweede alinea, worden echter behandeld als voor de
groothandel bestemde energieproducten.
Bron: artikel 2, 4, van Verordening (EU) nr. 1227/2011.
Trade Repository : een door de FSMA voor rekening van financiële en niet-financiële ondernemingen
erkende rechtspersoon die de boekingen in verband met derivaten verzamelt en op een
gecentraliseerde manier bewaart. Zo wil men de transparantie van de derivatenmarkt in het kader van
EMIR verbeteren.
Regional Security Coordinator (RSC) : door de TNB's opgerichte entiteiten (CORESO, TSCNET Services
en SCC) om hen bij te staan in hun taken met het oog op de handhaving van de operationele veiligheid
van het elektriciteitssysteem zonder echter beperkt te zijn tot nationale grenzen.
Georganiseerde handelsfaciliteit (GHF of OTF) : een multilateraal systeem, anders dan een
gereglementeerde markt of een MTF, waarin meerdere koop- en verkoopintenties van derden met
betrekking tot obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten op
zodanige wijze met elkaar kunnen interageren dat er een overeenkomst uit voortvloeit
overeenkomstig titel II betreffende de voorwaarden voor de vergunningverlening aan en de
bedrijfsuitoefening van beleggingsondernemingen (artikel 4, 23, van Richtlijn 2014/65/EU).
Poging tot marktmanipulatie :
a) het aangaan van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of het ondernemen van
enigerlei andere actie met betrekking tot een voor de groothandel bestemd energieproduct met
de bedoeling :

197

-

i) onjuiste of misleidende signalen te geven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar
of de prijs van voor de groothandel bestemde energieproducten ;

-

ii) de prijs van een of meerdere voor de groothandel bestemde energieproducten op een
kunstmatig niveau te houden, of pogen dat te doen, tenzij de persoon die de transactie is
aangegaan of de handelsorders heeft geplaatst, aantoont dat zijn beweegredenen om de
betreffende transactie aan te gaan of het handelsorder te plaatsen, gerechtvaardigd en in

https://corporate.prisma-capacity.eu/press-releases/remit-reporting-service-to-be-launched-by-prisma/.
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overeenstemming zijn met de gebruikelijke marktpraktijken op de desbetreffende
groothandelsmarkt voor energie ; of
-

iii) gebruik te maken van een oneigenlijke constructie of enigerlei andere vorm van bedrog of
misleiding, waarmee onjuiste of misleidende signalen met betrekking tot de levering van, de
vraag naar of de prijs van een voor de groothandel bestemd energieproduct worden afgegeven
of waarschijnlijk worden afgegeven ;

of
b) het verspreiden van informatie via de media, met inbegrip van het internet, of via andere kanalen,
met de bedoeling onjuiste of misleidende signalen te geven met betrekking tot de levering van, de
vraag naar of de prijs van voor de groothandel bestemde energieproducten;
Winter Package of 'Clean Energy for All Europeans' – 'Schone energie voor alle Europeanen’ is
beschikbaar op het adres :
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-cleanenergy-transition.
Het bestaat uit een reeks voorstellen die een reorganisatie van de energiemarkt beogen en dan met
name voor hernieuwbare energie teneinde de verbintenissen na te komen, die door de ondertekening
van het Klimaatakkoord van Parijs aangegaan werden198 en door de Europese consument centraal te
plaatsen bij dit Europese project.
Het voorgestelde Pakket bestaat uit de herziening van acht communautaire wetgevingen met
betrekking tot:
1)

nieuwe regels voor de groothandelsmarkt die een wijziging van Verordening (EG) nr.
714/2009 met zich mee zal brengen ;
2)
nieuwe bepalingen met betrekking tot de detailhandel met het oog op een aanpassing
van de Elektriciteitsrichtlijn 2009/72/EG ;
3)
nieuwe taken voor ACER waarvoor Verordening (EG) nr. 713/2009 gewijzigd zal
moeten worden ;
4)
te implementeren hulpmiddelen om elektriciteitscrises te voorkomen, er zich op voor
te bereiden en ze in goede banen te leiden. Hiervoor zou er een nieuwe Verordening
opgesteld moeten worden ;
5)
de promotie van energie afkomstig van hernieuwbare bronnen, iets waarvoor Richtlijn
2009/28/EG herzien zal moeten worden ;
6)
het bestuur van de Unie op vlak van energie (nieuwe Verordening199) ;
7)
de energie-efficiëntie waarvoor aanpassingen nodig zullen zijn van Richtlijn
2012/27/EU ;
8)
de energieprestatie van gebouwen wat gepaard zal gaan met een wijziging van
Richtlijn 2010/31/EU.
De aanbevelingen van het WP zouden goedgekeurd moeten worden in 2017 om tussen 2020 en 2021
in werking te kunnen treden.

198

http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2016/11/comm-energie-paquet/index.html.
voorstel van Verordening tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG)
nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU,
Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot opheffing van Verordening (EU) nr.
525/2013.
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AFKORTINGENLIJST
BMA

Belgische Mededingingsautoriteit

ACER

'Agency for the Cooperation of Energy Regulators' of Agentschap voor de
samenwerking tussen energieregulators dat sinds 3 maart 2011 operationeel is
(Verordening (EG) nr. 713/2009)

AGSI+

'Aggregated Gas Storage Inventory'

AIM

Availability Information Management

ALSI

'Aggregated LNG Storage Inventory'

AMP

'Accepted Market Practice'

APA

'Approved Publication Arrangement' (erkende publicatievoorziening)

API

'Application Programming Interface'

APX

'Amsterdam Power Exchange'

APX-ENDEX

thans index ICE - ENDEX Intercontinental Exchange

ARIS

'ACER REMIT Information System'

ARM

'Approved Reporting Mechanism' (erkend rapporteringsmechanisme)

ARP

'Access Responsible Party', de partij die verantwoordelijk is voor de toegang en die een
ARP-contract sloot met de TNB Elia

bcm

'billion cubic meters' of miljard kubieke meters

BE

België

BoR

'Board of Regulators' (ACER)

CA

'Competent Authority'

CAM

'Capacity Allocation Mechanism' (gas)

CACM

'Capacity Allocation and Congestion Management' (capaciteitstoewijzing en
congestiebeheer)

CASC

'Capacity Allocating Service Company', een platform voor de toewijzing van veilingen
van grensoverschrijdende transmissiecapaciteiten voor de regio's CWE en CSE, het
noorden van Zwitserland en een deel van Scandinavië (jao.eu)

CCP

'Central Counterparty' of centrale tegenpartij

CD

'Commodity Dealer'

CE

Commission européenne

CEER

'Council of European Energy Regulators' (raad van Europese energieregulators)

CEREMP

'Centralised European Registery for Energy Market Participants' – gecentraliseerd
Europees systeem voor de registratie van de actoren van de groothandelsmarkten
voor energie.
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CRE

'Commission de régulation de l'énergie' (Frankrijk)

CREG

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

CREOS

Creos Luxembourg S.A. is eigenaar en beheerder van het elektriciteitsnet en de
aardgasleidingen in Luxemburg

CEREP

'Central Ratings Repository'

C.F.R.

'Code of Federal Regulatory' (Verenigde Staten)

CI Br

'Clearing Broker'

CMP

'Congestion Management Procedures' (gas)

CNMC

de Spaanse regulator 'Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia'

CNOTs

'Common Network Operation Tools'

Commissie

Europese Commissie

CRD

'Capital Requirements Directive'

CRR

'Capital Requirements Regulation'

CSMAD

'Criminal sanctions for market abuse Directive'

CTP

'Consolidated Tape Provider' (verstrekker van een geconsolideerd publicatiesysteem)

DAM

'Day-Ahead Market', deel van de spotmarkt waar een commodity verhandeld kan
worden één dag voor de levering

Dodd-Frank

De op 21 juli 2010 goedgekeurde Dodd-Frank-wet is het belangrijkste luik van de
hervorming van de Amerikaanse financiële markt naar aanleiding van de
subprimecrisis en de financiële en economische crisis die hieruit voortvloeide

DTMI

'Declared Total Maximum Inventory' (LNG Storage Capacity)

DTRS

'Declared Total Reference Send-out' (Send-out Capacity)

EBA

'European Banking Authority' of Europese bankenautoriteit

EC

Europese Commissie

ECA

'European Competition Authorities' of Europese Mededingingsautoriteiten

ECB

Europese Centrale Bank

ECN

'European Competition Network' of Europees mededingingsnetwerk

EEA

European Economic Area

EEX

European Energy Exchange

EER

Europese Economische Ruimte

EEX

'European Energy Exchange'

EEOTC

'Economical Equivalent Over the Counter'

EIOPA

'European Insurance and Occupational Pensions Authority' of Europese autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAVBP)
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EMFIP

'Electricity Market Fundamental Information Platform' (ENTSOE)

EMIR

'European Market Infrastructure Regulation' betreffende OTC-derivaten, centrale
tegenpartijen en transactieregisters (Verordening (EU) nr. 648/2012)

ENTSO

'European Network of Transmission System Operators' - Europese netwerken van
transmissienetbeheerders voor elektriciteit (ENTSOE) en voor gas (ENTSOG)

EPAct

'Energy Policy Act' van 2005

ERGEG

'European Regulators Group for Electricity and Gas', Europese groep van regelgevende
instanties voor elektriciteit en gas

ESA

'European Supervisory Authority' (EBA, EIOPA, ESMA)

ESFS

'European System of Financial Supervision' of Europees systeem voor financieel
toezicht (ESFT)

ESMA

‘European Securities and Markets Authority' of Europese autoriteit voor effecten en
markten (EAEM)

ESRB

'European Systemic Risk Board', Europese raad voor systeemrisico's

ETD

'Exchange Traded Derivatives'

ETRM

'Energy Trade Risk Management'

EUPHEMIA

'Pan-European Hybrid Electricity market integration algorithm', gekozen algoritme
voor het PCR-initiatief

FC

'Financial Counterparty'

FERC

'Federal Energy Regulatory Commission' - Verenigde Staten

FG

'Framework Guidelines'

FI

'Financial Instrument'

FIRDS

'Financial Instruments Reference Data System'

FBMC

'Flow-based market coupling'

FMA

'Financial Market Authority'

FSMA

'Financial Services and Markets Authority' of Autoriteit voor financiële diensten en
markten

GIE

'Gas Infrastructure Europe' dat 3 infrastructuuractiviteiten omvat GTE, GLE en GSE

GLE

'Gas LNG Europe'

GSE

'Gas Storage Europe'

GTE

'Gas Transmission Europe'

IA

'Implementing Acts'

IASB

'International Accounting Standards Board'

ICE

'Intercontinetal Exchange'
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IFRS

'International Financial Reporting Standards'

IGCC

'International Grid Control Cooperation'

IP

'Interconnection Point' of interconnectiepunt

ISDA

'International Swaps and Derivatives Association'

JAO

'Joint Allocation Office' (vroeger CASC)

LNG

'Liquefied Natural Gas' of vloeibaar aardgas

LSO

'LNG System Operator'

MAD

'Market Abuse Directive'

MAR

'Market Abuse Regulation'

MCR

'Multi-Regional Coupling'

MFI

‘Markets in Financial Instruments'

MFI II

MiFID II en MiFIR

MiFID

'Markets in Financial Instruments Directive'. MiFID II (2014/65/EU) zal MiFID I
(2004/39/EG) vervangen vanaf 3 januari 2018

MMC

'Market Monitoring Committee'

MoP

'Manual of Procedures' (ACER)

MoU

'Memorandum of Understanding'

MP

'Market Participant' of marktdeelnemer

MS

Member State

MTF

'Multilateral Trading Facilities' of multilaterale handelsfaciliteiten

NBB

Nationale Bank van België

NC

'Network Codes'

NCA

'National Competent Authorities'

NFC

'Non-Financial Counterparty'

NMA

Nationale mededingingsautoriteit

NRA

'National Energy Regulatory Authories' of nationale reguleringsinstanties (NRI)

NRI

Nationale reguleringsinstantie

OJ

'Official Journal of the European Union' of Publicatieblad van de Europese Unie

OMP

'Organized Market Place' of georganiseerde markt

OTC

'Over-the-counter' of onderhands

OTF

'Organized Trading Facilities' of georganiseerde handelsfaciliteit

PCR

'Price Coupling of Regions’
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PPAT

'Persons Professionally Arranging Transactions'

Q&A

Questions and Answers

RACI

Responsability Accountability Consult Inform

REMIT

'Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency' (Verordening (EU)
nr. 1227/2011) – integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie

RM

'Regulated Market' of gereguleerde markt

ROC

'Regional Operational Center'

RRM

'Registered Reporting Mechanism' – reportingentiteit die gemachtigd is voor de
transmissie van REMIT-gegevens aan ACER

RSC

'Regional Security Coordinator'

RTE

'Réseau de transport d'électricité' of transmissienet voor elektriciteit in Frankrijk

RTS / ITS

'Regulatory Technical Standards and Implementing Technical Standards'

SEE

'Single Economic Entity'

SFTP

'SSH File Transfer Protocol'

SFTR

'Securities Financing Transactions Regulation'

SI

'Systematic Internaliser' of beleggingsonderneming met systematische interne
afhandeling

SSO

'Storage System Operator'

STOR

'Suspicious Transaction and Order Report'

STR

'Suspicious Transaction Report'

TEU

'Treaty on European Union’ of Verdrag betreffende de Europese Unie

TFEU

'Treaty on the Functioning of the European Union' of Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie

TMS

'Trade Matching Systems'

TNB

Transmissienetbeheerder

TR

'Trade Repository' geregistreerd krachtens Verordening (EU) nr. 648/2012 of
transactieregister

Trade Data

Transactie met inbegrip van handelsorders

TRUM

'Transaction Reporting User Manual' (ACER)

UMM

'Urgent Market Message'

WEP

'Wholesale Energy Products'

WP

'Winter Package', algemene naam gegeven aan het 'Pakket' bestaande uit de
herziening van acht communautaire wetgevingen genaamd 'Clean Energy for All
Europeans' – ‘Schone energie voor alle Europeanen’
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Figuur 18 geeft een vereenvoudigd beeld van de traditionele waardeketen van de energiemarkten voor
gas en elektriciteit, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen fysieke energiestromen enerzijds en de
financiële en contractuele stromen van de groothandelsmarkt anderzijds.
De fysieke energiestromen
Bovenaan deze keten bevindt zich de productie van elektriciteit, waarbij energie wordt opgewekt in
elektriciteitscentrales, die wordt aangevuld met geïmporteerde elektrische energie. Wat gas betreft
wordt vooral gesteund op de invoer (via pijpleidingen of boten), aangezien België geen
aardgasvoorraad bezit.
Tussen de twee uitersten van de keten - productie/invoer enerzijds en consumptie anderzijds - ligt de
transmissie en distributie, die allebei de levering van energie aan de eindverbruiker mogelijk maken.
Het is hun taak om te zorgen voor een permanent evenwicht tussen productie/invoer en consumptie.
Deze monopolistische en dus gereguleerde activiteiten worden uitgevoerd door Elia (elektriciteit) en
Fluxys (gas) voor de transmissie en door verschillende distributeurs voor de distributie. De transmissieen distributietarieven worden goedgekeurd door de regulatoren, namelijk de CREG voor transmissie
en VREG, CWaPE en Bruegel voor distributie.
Aan het einde van de keten bevindt zich de consumptie, waarbij de levering ervoor zorgt dat de kosten
van de hele keten worden gedekt 200. Het is dit segment dat centraal stond bij de liberalisering van de
elektriciteits- en gasmarkt in Europa. Op de elektriciteitsmarkt zijn er spelers zonder energiecentrales
verschenen om afnemers aan te trekken. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een
groothandelsmarkt.

200

In deze zeer korte presentatie wordt geen rekening gehouden met verliezen op de netwerken.
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Trading

Financiële en contractuele stromen

Financiële
markten

Leveranciers

Groothandelsmarkt

TNB

Invoerders
Elektriciteit

Transmissie

Grote verbruikers

Gas

Opslag

&
Elektriciteit

Uitvoer

Elektriciteit

Invoer

Distributie

Andere verbruikers

Geliberaliseerde markt

Gereguleerde markt

Geliberaliseerde markt

Eindverbruik

Energiestromen

Productie

Regulatoren

Grote
verbruikers

Producenten

Figuur 18 : vereenvoudigd beeld van de traditionele waardeketen van de energiemarkten voor gas en elektriciteit: fysieke
energiestromen enerzijds en financiële en contractuele stromen.
Bron: CREG

Op de website van de CREG is bijkomende informatie te vinden over de belangrijkste marktspelers
vermeld in bovenstaande figuur op http://www.creg.be/nl/consumenten/energiemarkt/wie-doetwat-op-de-energiemarkt.
Financiële en contractuele stromen van de groothandelsmarkt
De markt waarop energie wordt gekocht en/of verkocht voordat deze aan eindverbruikers op het net
wordt geleverd, wordt de groothandelsmarkt genoemd.
De verschillende soorten energietransacties worden achtereenvolgens georganiseerd en soms wordt
er jaren voor een feitelijke levering over onderhandeld. Fysieke energie wordt verhandeld om
tegemoet te komen aan de energiebehoeften van consumenten. Transacties kunnen echter ook
gebruik maken van derivaten zoals forwards, futures, opties en swaps om de inherente marktrisico's
door hedging te beperken.


Termijnproducten (forwards en futures)

De forwards- en futuresmarkten bestrijken een reeks producten die kunnen variëren van enkele jaren
tot de dag voor levering. Forwards en futures zijn contracten die het mogelijk maken een bepaalde
hoeveelheid energie op een later tijdstip te leveren voor een vastgestelde periode tegen een
overeengekomen prijs. Futures zijn gestandaardiseerde contracten die vervolgens op de
energiebeurzen kunnen worden verhandeld. Forwards worden hoofdzakelijk bilateraal via OTC
verhandeld en zijn niet gestandaardiseerd, waardoor de betrokken partijen meer flexibiliteit krijgen;
ze worden gewoonlijk niet op beurzen verhandeld.
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Elektriciteitsproducenten en gasimporteurs verkopen hun energie onder meer op forward- en
futuresmarkten om hun latere verkopen veilig te stellen om hun kwetsbaarheid voor mogelijke
dalingen van de energieprijzen te verminderen. Omgekeerd kopen grote (industriële)
energieverbruikers hun energie onder meer rechtstreeks of via makelaars of traders in hun naam op
de forwards- en futuresmarkten om hun toekomstige energieverbruik tegen vastgelegde prijzen veilig
te stellen en zo hun kwetsbaarheid voor mogelijke stijgingen van de energieprijzen te verminderen.
Voor het vervoer van energie tussen verschillende handelsplatforms (die de energielevering in
verschillende regio's in Europa dekken) wordt gebruik gemaakt van transmissiecapaciteit tussen deze
bidding zones (elektriciteit) of marktplaatsen (gas). De toewijzing van deze transmissiecapaciteit op de
forwards- en futuresmarkten gebeurt door afzonderlijke onderhandelingen over de volgende
energiecomponent: het recht om transmissiecapaciteit te gebruiken tussen twee zones (elektriciteit)
of marktplaatsen (gas) wordt gekocht vóór (of gelijktijdig met) de aankoop of verkoop van energie in
de andere zone (elektriciteit) of marktplaats (gas). Er wordt geen transmissiecapaciteit in aanmerking
genomen indien de trading plaatsvindt in één enkele zone (elektriciteit) of in één enkele marktplaats
(gas).


Liquide middelen (spot)

Op de day-aheadmarkt wordt energie één dag voor de feitelijke levering verhandeld. De dayaheadmarkt is van het allergrootste belang aangezien de marktresultaten daarvan als referentie
dienen voor de meeste forwards- en futurescontracten, zowel diegene die worden verhandeld op
energiebeurzen als diegene die op de OTC-markt worden verhandeld. Energie kan een dag op
voorhand bilateraal worden verhandeld (OTC-trading) of op de day-aheadbeurs.
Op de intradaymarkt wordt energie verhandeld voor levering op dezelfde dag. De intradaymarkt biedt
marktdeelnemers de mogelijkheid om wijzigingen in hun day-aheadproductie of
leveringsprogramma's te corrigeren.
De website van de CREG
Het doel van deze bijlage is een uiterst synthetisch beeld te geven van de gas- en elektriciteitsmarkten.
Meer informatie is te vinden op de website van de CREG http://www.creg.be, zoals studies, notities,
nota' s, verslagen en adviezen over de gas- en elektriciteitsmarkten, met inbegrip van de volgende
documenten:






boordtabel, infografieken en internationale nota 201 ;
jaarverslag van de CREG 202 ;
studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor
elektriciteit – monitoringrapport 203 ;
nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en
aardgas 204 ;
gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België
205
.

201

http://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel-infografieken-en-internationale-nota.
http://www.creg.be/nl/publicaties/jaarverslag-ar2016.
203 http://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f160526-cdc-1513.
204 http://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z1601.
205 http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-div-20160707.
202
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CREOS

Bijzonder aandeel
Belgische staat

Beursgenoteerde aandelen
(Euronext Brussels)

Werknemers en directie

FPIM
Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij

9.20%

50.00%

50.00%

100.00%

99.99%

0.00%

10.03%

0.31%

2.13%

Fluxys nv/sa

SWEDEGAS

Tenp Kg

Tenp GMBH

NetConnect Germany
GmbH&Co Kg

Prisma

Balansys

Fluxys Re sa (L)

0.01%

Fluxys LNG nv

Fluxys Belgium nv/sa

89.97%

77.62%

Publigas CVBA

100.00%

49.00%

50.00%

10.00%

1.33%

19.94%

1.00%

Fluxys Finance sa

25.00%

25.00%

Gaz-Opale SAS

Knubbsäl holding companies

Fluxys Tenp GmbH

51.00%

Dunkerque LNG SAS

LNG LINK Investment

Mahon Shipping

Finpipe
Groupe d'intérêt économique
(GIE)
99.00%

99.99%

100.00%

Caisse de dépôt et placement
du Québec

50,00

100.00%

49,00%

25.00%

0,01%

19.00%

10,00%

100.00%

50.00%

90,00%

50.20%

100.00%

100,00%

Fluxys Europe BV

Trans Adriatic Pipeline
(TAP)

C4Gas SA France

Fluxys UK Ltd

Gasbridge 1&2

10.00%

Huberator (B)

FluxSwiss SAGL

Fluxys Deutschland (D)

Fluxys BBL bv (NL)

100.00%

100.00%

25.00%

49.00%
31.50%

GMSL (UK)

Fluxys
Interconnector Ltd

10.00%

Interconnector (IUK)
Ltd

Interconnector
Zeebrugge Terminal

50.00%

Transitgas AG
Switzerland

Nel

BBL company VOF

51.00%

46.00%

23.87%

20.00%

10.00%

23.50%

20.00%

60.00%

Crédit Suisse
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Socar
Axpo
Statoil
5.00%
20.00%

Enagas
BP

GRTgaz (Engie)

CDP Groupe Infrastructure Inc.
(CGPGI)

SNAM S.p.a.

Swissgas
Swissgas Invest

20.00%

20.00%

16.00%

7.89%

4.90%

36.56%

Gasunie
E.On Ruhrgas

ORGANIGRAM VAN DE FLUXYS-GROEP OP 31-12-2016

ORGANIGRAM VAN DE ELIA-GROEP OP 31-12-2016
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