REMIT. Prevederi obligatorii in sprijinul consolidarii
integritatii si transparentei pietei de energie europene
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Despre REMIT, Regulamentul (UE) Nr.1227/2011 al Parlamentului European si
al Consiliului privind integritatea si transparenta pietei angro de energie
A fost adoptat in luna octombrie 2011 si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in data de
8 decembrie 2011. Documentul a intrat in vigoare la 28 decembrie 2011.
Avand in vedere ca REMIT reprezinta un act al Parlamentului si Consiliului obligatoriu si direct
aplicabil de catre statele membre, s‐a identificat necesitatea definirii unor masuri de armonizare (a
se citi uniformizare) tehnica, fapt ce impune adoptarea de catre Comisie a unor acte de
implementare pe baza consultarii unui comitet compus din reprezentantii statelor membre.

Prin prevederile sale, REMIT stabileste in mod coerent cu normele aplicabile pietelor financiare si
cu specificul functionarii pietelor angro de energie, reguli care interzic practicile abuzive ce
afecteaza pietele angro de energie
Prin cele trei editii ale orientarilor cadru emise pana in prezent de ACER sunt definite informatiile
privilegiate, manipularea pietei, exemple de manipulare a pietei etc
REMIT stipuleaza faptul ca monitorizarea pietelor angro de energie reprezinta responsabilitatea
Agentiei pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din domeniul Energiei (ACER), in
stransa colaborare cu Autoritatile Nationale de Reglementare
ACER va fi organismul responsabil pentru monitorizarea pietelor angro si detectarea abuzului de
piata. Dupa o evaluare initiala, daca ACER considera ca exista motive de suspiciune privind un
comportament abuziv, va informa autoritatile nationale de reglementare in cauza. Autoritatile
nationale din statele membre vor trebui sa efectueze investigatii si sa aplice sanctiuni pentru a
stopa si preveni situatiile de manipulare a pietei.
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Rolurile partilor interesate in procesul de implementare a REMIT (1)

Comisia Europeana
Elaboreaza si emite actele de implementare in vederea stabilirii unei liste a contractelor si instrumentelor derivate, inclusiv a
ordinelor de tranzactionare care urmeaza sa fie raportate in conformitate cu pragurile minime pentru raportarea tranzactiilor,
dupa caz; totodata, prin actele de implementare se urmareste adoptarea de norme uniforme de raportare a informatiilor care
vor fi transmise ACER precum si stabilirea unui calendar si a formei in care urmeaza sa fie raportate aceste informatii;
Are in vedere elaborarea de noi instrumente menite sa creasca transparenta si integritatea generala a pietelor angro de energie
si sa asigure conditii de piata echitabile la nivelul Uniunii Europene pentru toti participantii la piata;
Prezinta propuneri in vederea armonizarii standardelor minime in materie de sanctiuni aplicabile in statele membre intr‐un
interval de timp adecvat.

ACER
Asigura o monitorizare eficienta a pietei la nivelul Uniunii
Europene in vederea detectarii si descurajarii abuzului de
piata pe pietele angro de energie;
Instituie mecanisme care sa ofere acces altor autoritati
competente la informatiile pe care le colecteaza cu privire la
tranzactiile de pe pietele angro;
Asigura securitatea si protectia operationala a datelor pe care
le primeste, prevenind accesul neautorizat la informatiile
colectate;

NRA
Sunt responsabile de aplicarea REMIT in statele membre
(instituie registre nationale ale participantilor la piata,
stabileste sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii REMIT);
Trebuie sa detina competentele de investigare necesare
pentru a putea indeplini eficient aceasta functie, competente
exercitate in conformitate cu legislatia nationala.
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• Raporteaza tranzactiile
care se efectueaza pe
pietele administrate
• Pot constitui canalul de
diseminare catre piata
a informatiilor
privilegiate

Operatorii de Transport si de Sistem

• Se inscriu la autoritatea
nationala de
reglementare a statului
membru in care sunt
stabiliti
• Publica informatiile
privilegiate pe care le
detin
• Furnizeaza ACER o
evidenta a tranzactiilor,
inclusiv a ordinelor de
tranzactionare de pe
pietele angro de
energie

Bursele de energie

Participantii la piata

Rolurile partilor interesate in procesul de implementare a REMIT (2)

• Asigura informatiile
periodice, structurate
care asigura
transparenta pietei
(datele fundamentale
cum ar fi productia,
consumul, capacitatile
transfrontaliere care
fac obiectul
regulamentelor 714 si
715/2009 referitoare la
conditiile de acces la
retea pentru
schimburile
transfrontaliere de
energie electrică si de
gaze naturale)
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Documente emise si actiuni intreprinse in procesul de implementare a REMIT (1)
1. REGULAMENTUL (UE) NR. 1227/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 25 octombrie
2011 privind integritatea si transparenta pietei angro de energie;
2. Ghidul de aplicare a definitiilor stabilite in Regulamentul nr. 1227/2011 al Parlamentului European si al
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea si transparenta pietei angro de energie ‐ prima editie;
3. Intrebari si raspunsuri pe tema REMIT, document ACER 20 decembrie 2011;
4. Consultarea publica cu privire la formatul de inregistrare conform REMIT;
5. Seminar public privind formatul de inregistrare conform REMIT;

25 octombrie 2011
20 decembrie 2011
20 decembrie 2011
18 aprilie 2012
3 mai 2012

6. Consultarea publica privind recomandarile catre Comisia Europeana in ceea ce priveste inregistrarea
tranzactiilor efectuate pe pietele angro de energie;

21 iunie 2012

7. Decizia ACER Nr.1/2012 referitoare la formatul de inregistrare al participantilor la piata angro de energie in
temeiul articolului 9(3) din Regulamentul UE nr.1227/2011;

26 iunie 2012

8. Discutie publica privind dezvaluirea informatiilor privilegiate in conformitate cu articolul 4(1) din REMIT prin
intermediul unei platforme;

18 iulie 2012

9. Seminar public privind inregistrarea tranzactiilor si prezentarea celei de‐a doua editii a Ghidului ACER;

19 iulie 2012

10. Consultarea partilor interesate de catre Comisia Europeana privind punerea in aplicare a cadrului de
raportare a datelor si a tranzactiilor in cadrul pietelor angro de energie conform prevederilor REMIT;

14 septembrie 2012

11. Ghidul de aplicare a definitiilor stabilite in Regulamentul nr. 1227/2011 al Parlamentului European si al
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea si transparenta pietei angro de energie ‐ a 2‐a editie;
12. Recomandarile ACER catre Comisia Europeana in ceea ce priveste inregistrarea tranzactiilor efectuate pe
pietele angro de energie.

28 septembrie 2012
9 noiembrie 2012
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Documente emise si actiuni intreprinse in procesul de implementare a REMIT (2)
13. Consultarea publica privind standardele tehnice pentru raportarea tranzactiilor efectuate pe pietele angro
de energie conform REMIT precum si Ghidurile de inregistrare ca RRM‐mecanism de raportare inregistrat si
respectiv RIS‐mecanism de furnizare a informatiilor reglementate;
14. Al 2‐lea set de recomandari ale ACER privind inregistrarea tranzactiilor pe Piata de Echilibrare si a
contractelor de transport;
15. Seminar public pe tema REMIT privind implementarea aspectelor tehnice la Ljubljana;

25 aprilie 2013

16. Actualizarea legislatiei nationale de catre Statele Membre in sensul atribuirii de puteri de investigare si de
sanctionare autoritatilor nationale de reglementare;
17. Seminar public privind stadiul implementarii REMIT;

18 luni de la intrarea in vigoare
a REMIT
11 iulie 2013

18. Invitatie de participare la Mesele Rotunde organizate de ACER avand ca tema implementarea REMIT;

12 iulie 2013

19. Invitatie de participare la proiectul pilot organizat de ACER avand ca tema implementarea REMIT (colectarea
datelor) ‐ prima etapa;
20. Cel de‐al 3‐lea ghid privind implementarea REMIT (cu un accent deosebit asupra inregistrarii participantilor
la piata);

11 iulie 2013

22 martie 2013
26 martie 2013

29 octombrie 2013

21. Intrebari si raspunsuri pe tema REMIT;

7 noiembrie 2013

22. Seminar public privind proiectul pilot de implementarea a REMIT organizat de ACER;

25 noiembrie 2013

23. Invitatie de participare la proiectul pilot organizat de ACER avand ca tema implementarea REMIT (colectarea
datelor) ‐ a doua etapa;
24. Intrarea in procedura de comitologie a actelor de implementare a prevederilor REMIT emise de catre CE;

25 noiembrie 2013
20 Decembrie 2013

25. Consultarea publica privind manualul ACER de raportare a tranzactiilor conform REMIT (TRUM);

5 Mai 2014
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Actiuni pe termen scurt si mediu in procesul de implementare a REMIT
1. Seminar public privind implementarea REMIT organizat de ACER avand ca tema cerintele ACER privind
standardele tehnice de raportare conform REMIT si cerintele ACER privind RRM si RIS; manualul utilizatorului
privind raportarea tranzactiilor si a datelor fundamentale; ultimele dezvoltari ale CEREMP;

16 iulie 2014

2. Intrarea in vigoare a actelor de implementare a prevederilor REMIT emise de catre CE (ulterior procedurii de Se estimeaza a fi trimestrul II
comitologie);
2014
3. Infiintarea registrelor nationale ale participantilor la piata de catre autoritatile nationale de reglementare;

3 luni de la intrarea in vigoare a
actelor de implementare a
REMIT

4. Colectarea datelor si monitorizarea de catre ACER si autoritatile de reglementare nationale.

6 luni de la intrarea in vigoare a
actelor de implementare a
REMIT
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Pregatirea in vederea preluarii si aplicarii la nivel local a prevederilor REMIT
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Va multumim pentru atentie!
www.opcom.ro
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