Uppdaterad senast: 10.6.2019

Frågor och svar om REMIT-förordningen
I detta dokument har vi samlat ofta ställda frågor med svar om tillämpningen av REMITförordningen.
1. Vad är REMIT-förordningen?
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på
grossistmarknaderna för energi (REMIT-förordningen) trädde i kraft i december 2011. Förordningen gäller transparens på grossistmarknaden för energi. Förordningen innehåller bland annat förbud som gäller otillbörlig marknadspåverkan och insiderhandel samt skyldigheten att
offentliggöra väsentlig information för marknaden (insiderinformation). Utöver detta innehåller
förordningen en registrerings- och rapporteringsskyldighet som gäller marknadsaktörerna samt
skyldigheter för organiserade marknadsplatser.
2. Vem gäller REMIT-förordningen?
Förordningen tillämpas på handel med grossistenergiprodukter som har en vid bemärkelse och
inbegriper även offerter som nödvändigtvis inte leder till en affär. Förordningen gäller som
utgångspunkt alla aktörer på grossistmarknaderna för energi, d.v.s. marknadsaktörer, med
vilka avses:
”en person, däribland systemansvariga för överföringssystem, som utför en transaktion, inklusive utfärdande av en handelsorder, på en eller flera grossistmarknader för energi.” (REMITförordningen artikel 2 punkt 7)
3. Jag fungerar som systemansvarig för distributionsnätet. Omfattas jag av REMIT-förordningens skyldigheter?
Avtal som gäller leverans och distribution av el eller naturgas till slutkonsumenterna är inte
grossistenergiprodukter. Avtal som gäller leverans och distribution av el eller naturgas till slutkonsumenterna, vars förbrukningskapacitet är minst 600 gigawattimme per år, utgör emellertid grossistenergiprodukter.
Även distributionsnätet för el och gas anses vara förbrukningsenheter när distributionsnätets
systemansvarige skaffar energiprodukter till konsumtionsenheten för att täcka nätförluster och
när gränsen för förbrukningskapaciteten på 600 GWh uppfylls när det gäller förlusterna: Alltså
uppfattas distributionnätets systemansvarige som slutkonsument och som en marknadsaktör i
enlighet med REMIT-förordningen och avtalen i fråga omfattas av REMIT-förordningen, om de
ovan nämnda nätförlusterna uppgår till minst 600 GWh/år.
Se https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/REMIT_22nd_edition_QA_v1.pdf
57.

s.

4. Jag bedriver balansenergihandel med Fingrid. Är jag skyldig enligt REMITförordningen att rapportera om detta?
Balansserviceavtalet omfattas av rapporteringsskyldigheten, men rapporteringen är inte automatisk eller kontinuerlig, utan avtalen i fråga bör rapporteras till ACER (ämbetsverk) endast
om det av grundad anledning begär det från fall till fall. En aktör som bedriver balansenergihandel har i varje fall skyldighet att registrera sig som marknadsaktör i REMIT-registret,
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såsom alla andra marknadsaktörer. Balansenergiavtalet uppfattas i det här fallet som ett balansserviceavtal som ingåtts med den systemansvarige.
5. Kan ett utomstående företag sköta registreringen och rapporteringen av affärsverksamheten?
Registrering
Marknadsaktören kan befullmäktiga en annan aktör att agera för sin del vid registreringsskedet. Man bör komma ihåg att sköta om att representationsrätten i enlighet med fullmakten
eller en annan ställning för att utföra konkreta handlingar ska vara riktad till användaren (fysisk person) som med basis av en behörig fullmaktskedja har rätt att representera företaget
som ska registrera sig. (se fråga 7 och 12).
Rapportering
Det är också möjligt och t.o.m. vanligt att marknadsaktören befullmäktigar en tredje part
(RRM) att rapportera om sina transaktioner enligt REMIT-förordningen. Detta är en avtalsmässig sak och ansvaret för att rapporteringen sker ändamålsenligt ligger alltid i sista hos
marknadsaktören själv. Information om vem som gör rapporteringen för marknadsaktörens
räkning ska anges i CEREMP-registret (se fråga 18).
6. Mitt företag har verksamhet i flera länder, i vilket land görs registreringen?
Marknadsaktörerna ska registrera sig hos den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade eller bosatta, eller, om de inte är etablerade eller bosatta i unionen,
hos den nationella tillsynsmyndigheten i en medlemsstat där de är verksamma.
En marknadsaktör ska registrera sig bara hos en enda nationell tillsynsmyndighet. Medlemsstaterna ska inte kräva att en marknadsaktör som redan är registrerad i en annan medlemsstat ska registrera sig igen.
7. Kan jag ändra på de uppgifter som jag gett i samband med registreringen?
I REMIT-registret registreras separat användaren (fysisk person) och marknadsaktören (företag eller fysisk person). Användaren (kan också vara flera) som fått en behörig fullmakt från
marknadsaktören är ansvarig för förvaltningen av ifrågavarande marknadsaktörens uppgifter.
Ifall det sker ändringar i marknadsaktörens eller användarens uppgifter, är marknadsaktören
eller användaren skyldig att uppdatera uppgifterna i registret. Marknadsaktörens uppgifter kan
ändras i registret av en sådan användare som anslutits till marknadsaktören och som har rätt
att representera denne. Användarens uppgifter kan ändras endast av användaren själv.
8. Stängs registreringen som marknadsaktör vid något skede?
Registreringen är möjlig fortlöpande förutom vid tekniska avbrott. Systemet underhålls av
ACER.
9. Kan den användare som namngetts för REMIT-registret bytas?
Användaruppgifter kan och ska ändras, om uppgifterna inte längre är aktuella - t.ex. vid byte
av användare.
10. Hur informerar Energimyndigheten om REMIT-förordningen och ärenden i anslutning till verkställandet?
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Energimyndigheten informerar om aktuella ärenden i anslutning till REMIT-förordningen på sin
webbplats https://energiavirasto.fi/sv/aktuellt
Energimyndigheten informerar om aktuella ärenden och eventuella ändringar, men ansvaret
för kännedom om REMIT-förordningen och de åtgärder den förutsätter ligger dock alltid hos
marknadsaktören själv.
11.Vem kan jag kontakta i oklara situationer?
För Energimyndighetens REMIT-ärenden ansvarar marknadsövervakningsteamet som man kan
ställa frågor till per e-post på adressen remitrekisteri@energiavirasto.fi. Marknadsövervakningsteamet erbjuder hjälp i frågor som gäller REMIT-förordningen och dess skyldigheter.
Mera detaljerade kontaktuppgifter enligt person är dessutom tillgängliga på Energimyndighetens webbplats under punkten ”Marknader”  ’Marknadsövervakning’:
https://energiavirasto.fi/sv/bladdra-enligt-avdelning-eller-enhet
12.Jag ska registrera flera marknadsaktörer, hur gör jag?
Registreringen sker i CERAMP-systemet så att användaren (fysisk person) registreras först.
Samma CERAMP-användare kan utföra registreringen av flera marknadsaktörer. Den registrerade CERAMP-användaren som utför registreringen av marknadsaktören ska ha en fullmakt för
registreringen av marknadsaktörerna i fråga. Obs. I CERAMP-systemet kan man mata in endast en fil, alltså vid registrering av flera aktörer ska fullmakterna som getts användaren sammanslås till en enda fil. Användaren kan sedan registrera marknadsaktören när en fullmakt
eller ett annat godkänt bevis på att användaren har rätt att representera företaget i fråga vid
registreringen och förvaltningen av dess registreringsuppgifter har förts in i systemet.
13.Varför pratar man om att registrera fysiska personer som marknadsaktörer,
vad är tanken bakom detta?
Även fysiska personer, på samma sätt som juridiska personer, kan bedriva handel med grossistenergiprodukter som identifieras av REMIT, varmed registreringsskyldigheten gäller även
dem.
14.Registreringen av marknadsaktörer offentliggörs i fortsättningen i ett centraliserat europeiskt register, rapporteras också transaktionerna dit?
Registreringen görs i ett gemensamt europeiskt registreringssystem för marknadsaktörer, CEREMP. ACER för en förteckning över registrerade marknadsaktörer. Transaktioner rapporteras
inte via CEREMP-registret utan direkt till ACER genom en separat rapporteringskanal.
15.Kommer REMIT-rapporteringen att synkroniseras på något sätt med EMIRrapporteringen?
Regleringen har utarbetats så att avsikten är att undvika samtidig dubbel rapportering via
båda systemen.
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Det kan uppkomma tolkningsproblem i vissa situationer beträffande derivatavtal, eftersom de
bör rapporteras både enligt finansmarknadens och energimarknadens reglering. Utgångspunkten är emellertid att ifall avtalet rapporterats enligt EMIR-regleringen, behöver det inte rapporteras på nytt enligt REMIT-regleringen. Ifall det på marknaden uppkommer oklarheter i tolkningen, strävar Energimyndigheten efter att med stöd av sin egen befogenhet ge råd till marknadsaktörerna när det gäller REMIT-rapporteringen.
16.Vem har ansvar för att utreda om jag är skyldig att registrera mig eller rapportera om mina transaktioner?
Ansvaret för registreringen och rapporteringen av transaktioner ligger alltid hos marknadsaktören själv. Energimyndigheten kan inom ramen för myndigheternas lagstadgade rådgivningsskyldighet ge allmänna anvisningar i ärenden som gäller REMIT.
17.Vilka uppgifter krävs av företaget för registreringen? Är FO-numret tillräckligt
eller bör man i samband med registreringen uppge andra koder?
Vid registreringen bör man uppge tillräckliga uppgifter för att identifiera marknadsaktören,
inklusive momsregistreringsnumret (REMIT-förordningen artikel 9). Vid registrering i CEREMP
har det gjorts systemtekniskt obligatoriskt att uppge moms-numret och registreringen kan inte
utföras utan det. En illustrerad anvisning för utförande av registreringen (powerpointpresentation i pdf-format) hittas på Energimyndighetens webbplats via följande länk:
Illustrerad anvisning för utförande av REMIT-registrering i olika steg
I anvisningen anges vilka uppgifter är obligatoriska vid registreringsskedet. Som utgångspunkt
rekommenderas det att uppge alla befintliga koder och uppgifter genom att följa registreringsanvisningen. Utöver detta ska man i samband med rapporteringen av transaktioner ange i
enlighet med rapporteringsformulärerna för genomförandeförordningen t.ex. följande koder
”ACERs registreringskod, identifieringskod för juridisk person (Legal Entity Identifier, LEI), BICkod, EIC-kod (Energy Identification Code), GLN-lokaliseringsnummer (Global Location Number,
GLN/GS1)”.
18.Vad är RRM? Hur anges en aktör i CEREMP-registret som registrerar marknadsaktörens transaktioner?
Marknadsaktören ska i CEREMP-registrets formulär punkt 5 ”Befullmäktigade instanser” (se
länk till anvisningen i fråga 17, s. 22) hur man (vem) rapporterar transaktioner i enlighet med
REMIT-rapporteringsskyldigheten till ACER. Marknadsaktören svarar för att dess transaktioner
rapporteras ändamålsenligt, oberoende av hur och av vem dess transaktioner rapporteras.
Exempelvis organiserade marknadsplatser (börser) är skyldiga att med stöd av REMIT direkt
tillhandahålla rapporteringstjänster till marknadsaktörerna som bedriver handel på marknadsplatsen. Detta arrangemang baserar sig på ett ömsesidigt avtal mellan dessa. Rapporteringen
kan utföras endast av en sådan aktör som har RRM-status. Att erhålla och ansöka om denna
status är en relativt arbetsam process. För närvarande har endast två aktörer registrerade i
Finland RRM-status.
Relativt ofta uppkommer situationer där marknadsaktören som bedriver handel uppger att han
kommit överens om saken så att ett koncernföretag rapporterar transaktionerna för alla intresseföretagens del. Ofta är situationen dock den att en aktör organiserar koncernens handelsverksamhet, men den slutliga rapporteringen sköts för samtligas räkning t.ex. av börsen,
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varmed den rapporterande parten (RRM) kunde t.ex. inom elhandeln vara Nord Pool. I registret antecknas endast den aktör som faktiskt ger informationen direkt till ACER (!). En eventuell tidigare avtalskedja blir inte synlig i CEREMP-registret. Med andra ord, om marknadsaktören
lagt ut rapporteringen genom ett avtal till ett annat företag, som lägger ut den vidare till RRM,
ska i punkten ”delegated party” i CEREMP-registret anges endast RRM-parten som utför den
egentliga rapporteringen.

