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Registrering REMIT

Inledning
REMIT (EU-förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi)
är ett sektorsspecifikt ramverk för att övervaka grossistmarknaderna för el och naturgas.
Syftet är att upptäcka och förhindra insiderhandel och marknadsmanipulation. Genom
förordningens regelverk skapas möjligheter till förbättrad integritet och transparens inom
och mellan Europas grossistmarknader för energi.
För att övervakning av marknaden ska bli så effektiv som möjligt, ska alla marknadsaktörer som handlar med grossistenergiprodukter i Sverige registrera sig.
Även all energihandel (transaktionsdata), såväl via börsen som bilateralt, ska inrapporteras.
Också så kallade fundamentala data ska inrapporteras exempelvis information om
produktions-, konsumtions- och överföringskapacitet. Exakt vilka typer av kontrakt
som ska inrapporteras, och hur detta ska gå till, regleras i genomförandeakterna.
Rapporteringskravet träder i kraft nio månader efter att Europeiska kommissionen har utfärdat genomförandeakter om REMIT. Transaktionsrapporteringen under REMIT-förordningen
startar den 7 oktober 2015.

Ei upprättar register åt ACER över svenska marknadsaktörer
Genomförandet av den nya förordningen är nu i det skede då ACER ska upprätta ett
register över samtliga marknadsaktörer Europa, i enlighet med artikel 9 i förordningen.

Vem ska registrera sig enligt REMIT förordningen?
Det innebär att du som producent/energihandlare/storkonsument ska registrera dig som
aktör och fylla i ett registreringsformulär. All känslig data kommer att behandlas konfidentiellt enligt artikel 9.3 och artikel 17 i förordningen.

Varför ska man registrera sig?
Registreringen av marknadsaktörer görs för att upprätta nationella och därefter ett europeiskt
register över marknadsaktörer. Detta gör det tydligt vilka som agerar i marknaden och gör
det även möjligt för Ei, ACER och alla systermyndigheter i Europa, att följa handelsflöden
och effektivt kunna övervaka grossistmarknaderna för energi.

När startar registreringen av marknadsaktörer
och när startar transaktionsrapporteringen?
Enligt REMIT-förordningen ska registreringssystemet vara på plats senast tre månader efter
att EU-förordningens genomförandeakter är antagna av Europeiska kommissionen. Efter
nio månader, den 7 oktober 2015, då transaktionsrapporteringen enligt artikel 7 i förordningen inleds ska samtliga marknadsaktörer vara inregistrerade i systemet.
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3. TRANSAKTIONSRAPPORTERING
STARTAR (7 OKTOBER 2015)

Kommissionen bedömer att genomförandeakterna kommer att vara antagna under
november 2014. Marknadsaktören registrerar sig via ett webbformulär. Det är ett
nationsspecifikt formulär som kommer att finnas hos ACER men som nås via Ei:s webbplats
www.ei.se/remitregistrering.

Det är marknadsaktörernas ansvar att registrera sig
Om marknadsaktören inte har registrerat sig innan man handlar med grossistenergiprodukter
innebär det brott mot förordningen och nationell lagstiftning.

Den marknadsaktör som är registrerad är ansvarig
för att hålla uppgifterna uppdaterade
Man kan enkelt komma åt och redigera uppgifterna genom att använda den identifieringskod (token-kod) man fått via e-post i samband med registreringen.
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SLUT AV
-KOMMISSIONEN

Registrering
Först börjar du med att registrera dig som användare av registreringsverktyget CEREMP
(Centralised European Registry for Energy Market Participants).
Efter det registrerar man sig som marknadsaktör. Registreringen som marknadsaktör
består av fem sektioner som kommer att genomföras i två olika faser enligt nedan:

Registrera dig som användare
1.
2.

Registrera dig som användare av registreringsverktyget CEREMP
Efter godkännande får du bekräftelsemejl med en unik säkerhetskod från Ei

Fas 1 – Registrera marknadsaktör
3.
4.

Registrera dig som marknadsaktör. Fyll i registreringens sektioner 1, 2 , 3 och 5
ACER sammanställer inkomna uppgifter från marknadsaktörerna

Fas 2 – Företagsstruktur
5.
6.

Fyll i uppgifter om företagsstrukturen i registreringens sektion 4
Marknadsaktören har genomfört registreringen
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3. TRANSAKTIO
STARTAR

2. REGISTRERING STARTAR

Systemkrav för dig som användare
Verktyget fungerar i följande webbläsare: GOOGLE CHROME version 25 eller senare,
INTERNET EXPLORER version 8 eller senare, FIREFOX version 17 eller senare, SAFARI
version 5 eller senare, OPERA version 15 eller senare.
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Registrera dig som användare
För att registrera marknadsaktörer i registreringsverktyget CEREMP behöver du
först registrera dig som användare av systemet.

När ansökan är godkänd av Ei får du en säkerhetskod som ger dig behörighet att registrera
marknadsaktörer i systemet. Koden kommer att komma till dig via e-post enligt de
användaruppgifter du uppgivit i registreringsverktyget CEREMP.
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Fas 1 – Registrera marknadsaktör
Registreringen i CEREMP består av fem sektioner och sker i två faser. I den första fasen
fyller marknadsaktören i sektionerna 1, 2, 3 och 5 i registreringsverktyget.

Sektion 1. Information om marknadsaktören
I sektion 1 ska ett antal grundläggande uppgifter om marknadsaktören anges.
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Fas 1 – Registrera marknadsaktör
Sektion 2. Kontaktpersoner med koppling till företaget
I sektion 2 bör du ange minst tre kontaktpersoner med koppling till marknadsaktören.
Angivna kontaktpersoner ska ha följande roller inom företaget:
–– Kommunikationsansvarig för REMIT-relaterade frågor
–– Ansvarig för energihandel
–– Produktionschef eller anläggningsansvarig
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Fas 1 – Registrera marknadsaktör
Sektion 3. Uppgifter om slutliga ägare/förmånstagare
I sektion 3 anges information om ägare eller annan förmånstagare. Med slutlig
ägare/förmånstagare menas juridisk eller fysisk person som:
–– äger 10 % eller mer av aktierna i marknadsaktören eller dess moderbolag;
–– har möjlighet att utöva betydande inflytande över marknadsaktören genom sitt
ägande i marknadsaktören;
–– har rätt att kontrollera eller att utöva kontroll över 10 % eller mer av rösträtten i
marknadsaktören eller dess moderbolag;
–– har möjlighet att utöva betydande inflytande över marknadsaktörens ledning genom
sin rösträtt i marknadsaktören eller dess moderbolag.
Ingår bolaget i en koncern där moderbolaget inte är marknadsaktör, ska moderbolagets
slutgiltiga ägare anges.
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Fas 1 – Registrera marknadsaktör
Sektion 4. Företagsstruktur
Sektion 4 aktiveras den 17 mars 2015.

Sektion 5. Uppgifter om ombud som rapporterar transaktionsdata för
marknadsaktörens räkning
Här anges information om det eventuella ombud som rapporterar transaktionsdata för
marknadsaktörens räkning i enlighet med REMIT-förordningens artikel 8 och artikel 4.
Har du för närvarande inte uppgifter om ombud trycker du nästa.
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Fas 1 – Registrera marknadsaktör
När ACER gått igenom och godkänt de uppgifter som angivits kommer
företaget att få en unik säkerhetskod från Ei
Med denna kod kommer marknadsaktören själv kunna gå in och uppdatera registreringsinformationen.
Det är marknadsaktören som är ansvarig för att hålla den registrerade informationen
uppdaterad.
ACER-kod

A000123X.EU
Typ av
företag

Unik sifferkod

Kontrolltecken
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Landskod

Fas 2 – Företagsstruktur
Sektion 4. Uppgifter om marknadsaktörens företagsstruktur
(öppnas först när alla europeiska marknadsaktörer är registrerade)
I sektion 4 anges uppgifter kring ägarförhållande med annan marknadsaktör som
agerar på de europeiska energimarknaderna. Denna sektion är inaktiverad under
registreringens första fas och öppnas den 17 mars efter det att ACER publicerat ett
register över europeiska energimarknadsaktörer.
Efter upprättandet av detta register har marknadsaktören till den 7 oktober på sig
att fullfölja sin registrering genom att fylla i sektion 4. De marknadsaktörer som inte
fullföljt sin registrering efter detta datum kan bryta mot artikel 9 i REMIT-förordningen.
Information kring publiceringsdatum för det europeiska registret över marknadsaktörer fås
genom Ei och ACER vid tidpunkten för registrets offentliggörande.

Kontrollera uppgifter och klicka på knappen skicka
Då alla sektioner fyllts i kommer CEREMP att presentera en sammanställning av de
uppgifter som rapporterats in i systemet.

Klart! Registreringen har skickats till Ei och kommer att granskas.
Du meddelas via e-post när granskningen är klar.
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FAQ
Vad är REMIT?
REMIT (EU-förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi)
är en EU-förordning som skapar ett, för energisektorn, specifikt ramverk för att på ett
effektivt sätt övervaka grossistenergimarknaderna för el och naturgas i syfte att upptäcka
och förhindra insiderhandel och marknadsmanipulation. Detta innebär att el- och naturgashandel nu kommer att övervakas på EU-nivå. ACER (Agency for the Cooperation of
Energy Regulators) är den ansvariga EU-myndigheten. Som en grund för övervakning
kommer ACER att samla in marknads- och transaktionsdata och göra initiala analyser
för att upptäcka marknadsmissbruk.

Varför ska man registrera sig?
Enligt REMIT-förordningens artikel 9 behöver samtliga marknadsaktörer som utför
transaktioner på grossistenergimarknaden registrera sig. Registreringen är endast en
process för att upprätta nationella och därefter europeiska register över marknadsaktörer, i
syfte att följa handelsflöden och effektivt kunna övervaka grossistmarknaderna för energi.

Vem ska registrera sig?
Enligt REMIT förordningens artikel 9 ska alla marknadsaktörer som utför transaktioner
på grossistenergimarknaden registrera sig innan de kan göra transaktioner. Mer specifik
information om vem som ska registrera sig finner du på www.ei.se.

Vad avses med marknadsaktör?
Med marknadsaktör avses, enligt ACER:s riktlinjer, elhandelsföretag, naturgashandelsföretag,
elproducenter, naturgasproducenter, slutkonsumenter med en årlig konsumtionskapacitet över
600 GWh, systemoperatörer, System Storage Operators, LNG-systemoperatörer och värdepappersföretag. Detta förutsatt att de ingår transaktioner med grossistenergiprodukter.

Var registrerar man sig?
Marknadsaktören registrerar sig via ett webbformulär. Det är ett nationsspecifikt formulär som
kommer att finnas hos ACER men som nås via Ei:s webbplats www.ei.se/remitregistrering.

När ska man registrera sig?
Registreringen startar 1 september 2014. All data som matas in i registret kommer att
behandlas konfidentiellt.

Hur kommer registreringen att gå till?
I webbformuläret som du hittar på Ei:s webbplats ska man fylla i viss grundläggande
information som till exempel:
Sektion 1. Information om marknadsaktören
Sektion 2. Uppgifter om fysiska personer med koppling till företaget
Sektion 3. Uppgifter om slutliga förmånstagare
Sektion 4. Uppgifter om företagsstruktur
Sektion 5. Uppgifter om ombud som rapporterar information för marknadsaktörens räkning
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FAQ
När registreringen är genomförd tilldelas marknadsaktören en unik kod. Med denna kod
kommer marknadsaktören själv kunna gå in och uppdatera registreringsinformationen.
Det är marknadsaktören som är ansvarig för att hålla den registrerade informationen
uppdaterad.

Vad händer om man inte registrerar sig?
Underlåtelse att registrera sig som marknadsaktör innan handel med grossistenergiprodukter sker innebär brott mot förordningen och nationell lagstiftning. Läs mer på
www.ei.se/remit. Gå till sidan Överträdelse av REMIT.

Håll dig uppdaterad med det senaste
Om du inte redan prenumererar på Ei:s projektsida om REMIT kan du enkelt göra det
genom att mejla din e-post adress till redaktionen@ei.se skriv REMIT i ämnesraden. Här
informerar vi löpande om REMIT. Besök gärna sidan www.ei.se/projektremit.

Kontakta oss gärna
På projektsidan för REMIT, www.ei.se/projektremit, hittar du en FAQ som vi uppdaterar
löpande. Om du har frågor kan du läsa i FAQ:n och hittar du inte svaret på din fråga är
du alltid välkommen att kontakta oss. Mejla då till remit@ei.se.
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Snabba fakta om Ei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egen myndighet sedan 2008
Cirka 100 anställda. De flesta är ekonomer, jurister eller ingenjörer
Huvudkontor i Eskilstuna och lokalkontor i Stockholm
Granskar om nätavgifterna är skäliga för gasnät
Beslutar om intäktsramar för elnätsföretag
Prövar och utfärdar koncessioner för el- och gasnät
Prövar om anslutningsavgifterna är skäliga för el
Övervakar kvaliteten i elnäten
Övervakar och analyserar utvecklingen av el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna
Stärker kundernas ställning genom information
Föreslår lagändringar eller andra åtgärder vid behov
Samarbetar på nordisk, europeisk och internationell nivå

Kungsgatan 43, Box 155, 631 03 Eskilstuna, Tel 016-16 27 00, www.ei.se
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