REMIT Briefing #3
Dear reader,

Beste lezer,

This is our third REMIT newsletter. Via this letter
we inform you of our REMIT activities in 2020
and first quarter of 2021. It has been an eventful
time, in which we unexpectedly had to work from
home. Nevertheless, there is enough to report
on.

Dit is onze derde REMIT-nieuwsbrief. Via deze
brief informeren wij u over onze REMIT
activiteiten in 2020 en begin 2021. Het is een
bewogen tijd geweest, waarin wij onverwacht
vanuit huis moesten werken. Toch is er veel
werk verzet en is er genoeg te melden.

First of all, we have closed two investigations by
forwarding these cases to our legal department.
One investigation concerns insider trading and
publication of inside information. The other one
considers possible market manipulation. The
legal department of ACM will now independently
assess the cases and take a decision.

Allereerst hebben we in twee zaken de
onderzoeksfase afgerond en overgedragen aan
de juridische afdeling van de ACM. De
betrokken bedrijven krijgen nu de gelegenheid
om hun zienswijze te geven. Een onderzoek
betreft publicatie voorwetenschap en mogelijke
handel met voorwetenschap. Het tweede
onderzoek betreft mogelijke marktmanipulatie

Secondly, together with ACER, we have been
working to improve the data quality. In this
respect, we have contacted market participants
that were incorrectly registered, for example
because we could not identify them by the BIC
or EIC-X code they provided in CEREMP.
Furthermore, we have contacted market
participants that do not report data, but are a
counter party in transactions with other market
participants. In the meanwhile we have also
expanded our team with data analysts and data
scientists.
Thirdly, we find it important to keep in contact
with stakeholders, also when it is not possible to
meet face to face. In this respect, we spoke with
a number of PPATs about their market
surveillance. Also, we have talked with market
participants whose inside information
publications show room for improvement.
In this newsletter we present our views on an
important topic that was brought to our attention:
the requirements on wind farms under REMIT
and the Transparency Regulation. Also, we
include an overview of our leads.

The Hague, May 2021
Paul Benner
Team Manager

Ten tweede hebben we samen met ACER
gewerkt aan het verbeteren van de datakwaliteit.
Hiervoor hebben we contact opgenomen met
marktdeelnemers die onjuist waren
geregistreerd, bijvoorbeeld omdat we ze niet
konden identificeren met de BIC of EIC-X code
die ze in CEREMP hadden verstrekt. Ook
hebben wij contact opgenomen met
marktpartijen die geen data rapporteren, maar
wel tegenpartij zijn bij transacties met andere
marktpartijen. Ondertussen is het REMIT-team
verder uitgebreid met data analisten en data
scientists.
Ten derde bleven we in contact met
stakeholders, ook al was het niet mogelijk om
elkaar in persoon te ontmoeten. We hebben met
verschillende PPAT's gesproken over hun
markttoezicht. We hebben ook gesproken met
marktdeelnemers van wie de voorwetenschap
publicaties ruimte voor verbetering laten zien.
In deze nieuwsbrief presenteren we onze visie
op een belangrijk onderwerp die onder onze
aandacht is gebracht: de eisen aan windparken
onder REMIT en de Transparantieverordening.
Ook voegen we een overzicht van onze leads
toe.
Den Haag, mei 2021
Paul Benner
Team manager
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CEREMP

Requirements
under REMIT
and
Transparency
Regulation
for wind
farms

In January this year, ACER informed market participants that
from the second half of this year,
ACER will activate new validation
rules. From then on, all reported
records containing EIC-X codes
that are not present in the CEREMP will be rejected.

In januari van dit jaar heeft ACER
marktdeelnemers geïnformeerd dat
vanaf de tweede helft van dit jaar
ACER nieuwe validatieregels zal
activeren. Vanaf dat moment worden
alle gerapporteerde data die EIC-X
codes bevatten die niet geregistreerd
zijn in CEREMP geweigerd.

ACER has informed the ACM
about the non-compliant codes for
market participants that are registered in the Netherlands. ACM has
contacted those market parties to
inform them of their obligations.

ACER heeft de ACM een overzicht
gestuurd van de niet-compliant codes
voor Nederland. De ACM heeft contact opgenomen met de relevante
partijen om hen te informeren over
hun verplichtingen.

In the first days of 2021 around 80
market participants from the UK
have registered at ACM after
introduction of Brexit measures.

In de eerste dagen van 2021 hebben
meer dan 80 marktpartijen zich bij de
ACM geregistreerd naar aanleiding
van de nieuwe Brexit regels.

In our second REMIT briefing, we
have discussed the obligations
under REMIT and the Transparency Regulation for wind farms.
We have received further questions on how to interpret article 15
of the Transparency Regulation.

In onze tweede REMIT briefing hebben we de verplichtingen onder REMIT en de Transparantieverordening
voor windparken besproken. We hebben verdere vragen ontvangen over
de interpretatie van artikel 15 van de
Transparantieverordening.

The question is: what defines a
production unit? Is this for example a single wind mill or a connection to the network? ACM takes
into account the purpose of the
Transparency Regulation when
answering this question. It would
be undesirable if Article 15 of the
Transparency Regulation would
not be applicable to large windmill
parks. Availability of large scale
windmill parks is an important
information for the market. In our
view, the lot should be used to
define a production unit. When
determining if several wind mills
belong to the same production
unit, ACM takes into consideration
if the wind mills are geographically
located on the same lot and if they
have the same start date of production and same ownership. This
interpretation ensures that large
wind farms provide information on
the transparency platform. We
believe this to be in line with the
intention of the transparency regulation.

De vraag is: hoe wordt een productie
eenheid gedefinieerd? Is dit bijvoorbeeld een enkele windmolen of een
windmolenpark? Bij beantwoording
van deze vraag sluit de ACM aan bij
het doel van de verordening. Het zou
onwenselijk zijn als (grote) windparken onder de verplichting van artikel
15 van de Transparantieverordening
uit zouden komen. Juist de beschikbaarheid van (grote) windparken omvat belangrijke informatie. Bij een
beslissing of meerdere windmolens
gezamenlijk als dezelfde productieeenheid gezien moeten worden, kijkt
de ACM bijvoorbeeld of de windmolens geografisch dicht bij elkaar zijn
gelegen, zoals hetzelfde perceel, en
of zij dezelfde startdatum van productie en eigendom hebben. Er wordt bij
de afbakening dus niet per definitie
aangesloten bij meetpunten of overdrachtspunten. Deze interpretatie
zorgt ervoor dat grote windparken, die
voldoen aan de grens van artikel 15
van de verordening, informatie verstrekken op het transparantieplatform.
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Publication on
IIPs

Market participants are reminded
that since 1st January this year
they have to publish inside information on one of the Inside Information Platforms (IIPs) listed by
ACER to comply with requirements in the updated REMIT
Guidance.

Sinds 1 januari moeten marktdeelnemers voorwetenschap publiceren op
een van de “Inside Information Platforms” (IIPs) die op de lijst van ACER
staan. Op deze manier zijn ze compliant met de meest recente REMIT
Guidance.

REMIT
fees

On the 17 December 2020 the
European Commission adopted a
decision regulating ACER REMIT
fees. ACER is collecting fees
starting as of 1st January this year
for collecting, handling, processing and analyzing information
reported under Article 8 of REMIT.
The Q&As on REMIT fees give
more information on the details of
calculating REMIT fees.

Op 17 december 2020 heeft de Europese Commissie een besluit genomen over de REMIT fees. ACER
vraagt een vergoeding voor het collecteren, behandelen, verwerken en
analyseren van de data die wordt
gerapporteerd onder artikel 8 REMIT.
Het Q&A document over de REMIT
fees geeft meer detail over de hoogte
van de fees.

ACER has updated its RRM Requirements on 15 January 2021.
The updated document summarizes the technical and organizational requirements for submitting
data. Reporting parties must comply with these requirements in
order to be registered as a RRM.

ACER heeft op 15 januari dit jaar de
meest recente eisen voor RRM registratie gepubliceerd. RRMs moeten
voldoen aan deze eisen om zich bij
ACER te kunnen registreren als RRM.

Registration RRMs

Vanaf begin dit jaar heeft ACER haar
taken voor de RRM registraties en
RRM services hervat.

Since the beginning of this year
ACER has resumed the RRM
registrations and the provision of
all necessary RRM services.
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Leads

Signalen

Figure 1 shows a breakdown of the leads we received during 2020. The graph shows the leads we
received from market participants, media, PPATs,
etc., but excludes the ACER alerts. Most leads are
about market manipulation.

Figuur 1 laat zien welk type signalen we ontvangen
hebben in 2020. De grafiek toont de signalen die we
van marktpartijen, media, PPATs, etc. krijgen, maar
is exclusief de ACER alerts. De meeste signalen
gaan over marktmanipulatie.

Figure 1: leads per REMIT Article in 2020 / Figuur 1: signalen per REMIT artikel in jaar 2020

Art 3 (insider trading / handel met
voorwetenschap)
6%

15%

Art 4 (publish inside information /
openbaarmaking van voorwetenschap)

18%
15%

Art 5 (market manipulation /
marktmanipulatie)
Art 8 (data reporting / data rapportage)

47%

Art 9 (registration / registratie)

In 2019, six different parties ultimately sent 13
STRs. Four were about the electricity market and
nine about the gas market. Out of those 13 STRs:
three are currently being investigated, two have
been fast tracked and led to contact with the
market participants, four have been forwarded to
other authorities, and four have been closed.

In 2019 hebben uiteindelijk zes verschillende partijen 13 STRs opgestuurd. Vier gingen over de elektriciteitsmarkt en negen over de gasmarkt. Van deze
13 STRs worden er drie verder onderzocht, twee
zijn via een korte actie opgepakt, vier hebben we
aan een andere toezichthouder gestuurd en vier zijn
afgesloten.

In 2020, we have received nine STRs: four on the
electricity market and five on the gas market. In
de first quarter of 2021 ACM already received
thirteen STRs.

In 2020 hebben we negen STRs ontvangen: vier
over de elektriciteitsmarkt en vijf over de gasmarkt.
In het eerste kwartaal van 2021 heeft de ACM dertien STRs ontvangen.

Not all PPAT’s are as active in sending in STRs.
In 2020, ACM spoke with those PPATs that are
less active to intensify their market surveillance
activities.

Niet alle PPATs zijn even actief in het versturen van
STRs. De ACM heeft in 2020 gesprekken gevoerd
met deze PPATs over hun marktsurveillance en hen
aangespoord om deze te intensiveren.
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Investigations

Onderzoek

In the second REMIT Briefing we mentioned that
three investigations were in a more advanced
stage.

In de tweede REMIT briefing hebben we genoemd
dat drie onderzoeken vergevorderd waren.

Two of those investigations have been transferred
to our legal department, the third one is still ongoing.

Twee van deze onderzoeken zijn overgedragen aan
onze juridische afdeling. Het derde onderzoek loopt
nog.

Send us your tip-off / Stuur ons een tip
+31 70 722 2000
Or anonymously / Of anoniem: +31 70 722 2500
REMIT@acm.nl

https://www.acm.nl/en/contact/tip-offs-or-indications/tip-off
https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/uw-tip-of-melding-doorgeven-aan-acm

Meer informatie over REMIT vindt u op onze website (Dutch only)
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