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Høring - Forslag om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet REMIT - COM(2010)726 final - Frist 03022010
Det vises til Deres brev av 30. desember 2010 der Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bes om
å gi eventuelle merknader til forslag om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet - REMIT.
I det følgende presenteres NVEs kommentarer. Vi kommenterer kun de punktene der vi ønsker å se
endringer. Det presiseres at vi kun kommenterer forhold relatert til el-markedet.
Artikkel 2 – ”Definitions”
Definisjonen av innsidehandel i artikkel 2 (1) må endres. Slik den står p.t. kan
bestemmelsen/definisjonen tolkes slik at dersom en aktør har planer/skal gjøre store handler som
påvirker prisen, så vil dette regnes som innsideinformasjon. Det er derfor viktig at bestemmelsen endres
slik at aktørens egne planer/strategier for handel ikke regnes som innsideinformasjon, og at aktøren har
mulighet til å prissikre seg i forhold til en ”normalsituasjon”, dog ikke i forhold til for eksempel
planlagte/ikke-planlagte utfall av produksjon. I NPS’ regelverk - Market Conduct Rules 3.2 - er følgende
unntak gjort i forhold til innsidehandel:





Information regarding the member’s own plans and strategies for trading.
Information regarding (the members) own plans and strategies in respect of allowances.
Information that a Client Representative receives in this capacity as such regarding a Client, as
well as any other information conveyed by a Client to a client representative related to the
Clients pending Orders.
Information regarding another Member that a Member receives from a contracting party when
contemplating or entering into a non-exchange trade.

Artikkel 6 – “Market monitoring”
Innenfor dette området pågår det regelverksutvikling på andre fronter som vil påvirke og definere
omfanget av rapportering til ACER. NVE ser det som viktig at alle typer kontrakter og handler blir
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rapportert, men at man er bevisst på faren for dobbeltrapportering dersom flere regelverk overlapper
hverandre.
NVE mener at det er viktig at regelverket utformes slik det ikke er tvil om at nasjonale
finansmyndigheter (Finanstilsynet) har hovedansvar for markedsovervåkningen av finansielle
kraftkontrakter slik praksis er i Norge i dag. Et tett og godt samarbeid er imidlertid essensielt for at dette
skal fungere i praksis. Et slikt samarbeid eksisterer i dag.
Artikkel 10 – “Implementation of prohibitions against market abuse”
Det er uklart for NVE hva som menes med begrepet ”market undertakings” i pkt. 1B. Dette må avklares.
I sammenheng med dette er det videre viktig at utøvelsen av markedsovervåkning, der dette er
hensiktsmessig, på nasjonalt plan kan utføres av en annen innstans (på vegne av regulatoren) enn den
nasjonale regulatoren. Slik det fungerer i Norge i dag utfører den organiserte markedsplassen (Nord Pool
Spot) markedsovervåkningen og rapporterer til NVE for det fysiske markedet. Tilsvarende løsning
eksisterer for det finansielle markedet og finansmyndighetene. Det eksisterer også et samarbeid mellom
markedsovervåkningen for det fysiske og finansielle markedet selv om dette er organisert i to separate
enheter.

Øvrige kommentarer
FEDT
FEDT guidelines som er under utarbeidelse, må utformes på en slik måte at de er hensiktsmessige i
forhold til meldinger til markedet fra aktørene. Markedsaktørene er avhengige av offentliggjøring så
raskt som mulig av informasjon som blir å betrakte som innsideinformasjon. Publikasjon av
markedsmeldinger bør derfor harmoniseres slik at markedsaktørene har en effektiv tilgang til
informasjon.
Balansemarkedet
Det er ønskelig med en avklaring på om balansemarkeder, eksempelvis regulerkraftmarkedet i Norge, er
tilstrekkelig dekket av regelverket. Per i deg er det uklart hvorvidt disse dataene skal registreres eller
ikke. Etter NVEs syn bør tilsynsmyndigheten som et minimum ha mulighet til å få tilgang til slike data
dersom en kommer til at rapportering ikke skal være pliktig.
I Norge i dag er det slik at det er Markedsovervåkningen til Nord Pool Spot og Nasdaq som registrerer
og behandler denne type data, NVE og Finanstilsynet kan få tilgang til disse dataene ved behov.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Den tredje energimarkedspakken og REMIT tillegger energiregulator nye og mer omfattende oppgaver
knyttet til tilsyn, overvåkning og rapportering. Dette vil medføre at NVE får en større arbeidsmengde og
må tilføres ressurser for å håndtere dette.

Side 3

Norges uavklarte rolle i ACER
Norges og NVEs rolle i ACER er per dags dato ikke avklart. Det er derfor uavklart på hvilken måte
Norge og NVE fremover vil delta i arbeidet med de oppgavene som blir tildelt ACER.

Med hilsen

Gunn Oland
avdelingsdirektør

Ingunn Åsgard Bendiksen
seksjonssjef

Oversendes uten underskrift. Kvalitetssikret i henhold til interne rutiner.

