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De CREG certificeert Elia System Operator
als transmissienetbeheerder voor elektriciteit
De CREG, de federale energieregulator, heeft zopas Elia System Operator gecertificeerd
als transmissienetbeheerder voor elektriciteit volgens het model van 'full ownership
unbundling'. Deze certificeringsprocedure past in het kader van het 3de pakket Europese
energierichtlijnen die tot doel hebben de vereisten inzake onafhankelijkheid voor de
transmissienetbeheerders ten aanzien van de elektriciteitsproducenten en -leveranciers te
versterken.
De certificering van Elia System Operator is het eindpunt van een onderzoeksprocedure m.b.t. de
onafhankelijkheidsvereisten ('ownership unbundling') die de Belgische regulator aan de netbeheerders
oplegt. Het betreft eigenlijk onafhankelijkheidsverplichtingen waaraan zij moeten voldoen ten opzichte van
de elektriciteitsproducenten en -leveranciers. Deze certificering past in het kader van het derde pakket van
Europese richtlijnen en van de Belgische wet van 8 januari 2012 die deze richtlijnen omzet.
Aan de certificering die de CREG heeft toegekend, zijn een reeks voorwaarden verbonden, meer bepaald
een aantal aanpassingen van de statuten van Elia System Operaor en Elia Asset, zodat deze in
overeenstemming zijn met de vereisten inzake scheiding van eigendom. Verdere voorwaarden hebben te
maken met aanpassingen aan de vennootschapsdocumenten om de controle van Elia System Operator over
Elia Asset in deze documenten te verduidelijken.
Eind 2012, heeft ook 50Hertz, de Duitse dochteronderneming van Elia System Operator (waarin Elia een
participatie bezit van 60% en IFM, Industry Fund Management, een participatie van 40%) zijn certificering
verkregen. 50Hertz is de enige van de vier Duiste transmissienetbeheerders die deze certificering heeft
ontvangen.
« Vanaf het ogenblik van zijn oprichting is Elia altijd al een voorbeeld geweest in de kring van Europese
transmissienetbeheerders, meer bepaald wat zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de activiteiten op het
vlak van de productie en levering van elektriciteit betreft. De bepalingen van de wet betreffende de
elektriciteitsmarkt liepen trouwens voouit op tal van vereisten die nadien onder de impuls van de Europese
Commissie werden ingevoerd. Wij zijn verheugd dat wij deze certificering mochten ontvangen en
vernieuwen ons engagement om onze opdracht ten dienste van onze klanten en de gemeenschap te
vervullen", heeft Jacques Vandermeiren, CEO van Elia, verklaard ter gelegenheid van deze certificering.
"De certificering die door de CREG aan Elia werd toegekend, moet onder meer de optimale werking van de
elektriciteitsmarkt waarborgen door de leveranciers en de producenten in gelijkwaardige
mededingingsomstandigheden te plaatsen en door de onpartijdigheid van de transmissienetbeheerder voor
de toekomst te bevestigen » concludeerde Dominique Woitrin, Directeur voor de Technische werking van de
markt bij de CREG, naar aanleiding van deze certificering.

0ver de CREG :
De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende
taak ten overstaan van de overheid, is de CREG onder meer ook belast met het toezicht op de transparantie
en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt, met erover te waken dat de markttoestand het
algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past en met het behartigen van de essentiële
consumentenbelangen. Meer informatie op www.creg.be.
Over Elia :
De Elia groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit, met name
EliaTransmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz
Transmission, een van de vier Duitse transmissienetbeheerders (actief in het noorden en het oosten van
Duitsland). Met meer dan 1700 medewerkers en een netwerk van zo’n 13 400 km
hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindverbruikers behoort de groep tot de top 5 van
de Europese netbeheerders. Hij staat in voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van
elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers, alsook voor de
import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden. De groep is een drijvende kracht in de
ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.
Naast zijn activiteiten als netbeheerder in België en Duitsland biedt de Elia groep aan bedrijven een ruime
waaier van consultancy- en engineeringactiviteiten aan.
De groep treedt op onder de wettelijke entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming
waarvan de belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.
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