Warszawa, 20 czerwca 2016 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2016
w sprawie obowiązku raportowania danych dotyczących transakcji zawieranych
na hurtowych rynkach energii oraz obowiązku rejestracji w krajowym rejestrze
uczestników rynku
Uprzejmie przypominam, że w związku z wynikającym z rozporządzenia REMIT1 oraz
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 1348/20142, obowiązkiem raportowania
Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) danych3 na temat kontraktów
zawieranych na hurtowych rynkach energii, każdy uczestnik rynku przed zawarciem pierwszej
transakcji podlegającej zgłoszeniu zobowiązany jest do zarejestrowania się w krajowym rejestrze
uczestników rynku.

Z dniem 7 kwietnia 2016 r. wszedł w życie obowiązek przekazywania ACER danych na temat
następujących transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii:
1) kontraktów standardowych dotyczących dostawy energii elektrycznej lub gazu
ziemnego, zawieranych poza zorganizowaną platformą obrotu (dopuszczonych do obrotu
na tej platformie) i kontraktów niestandardowych dotyczących dostawy energii
elektrycznej lub gazu ziemnego;
2) kontraktów dotyczących przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego oraz
instrumentów pochodnych dotyczących przesyłu tej energii lub gazu, niezależnie
zawieranych na zorganizowanej platformie obrotu lub poza nią;
3) instrumentów pochodnych dotyczących energii elektrycznej lub gazu, zawieranych poza
zorganizowaną platformą obrotu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z dnia 25
października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. U. UE
L326 z 8.12.2011, s. 1) REMIT uczestnicy rynku lub w ich imieniu osoba lub organ wymienione w
ust. 4 lit. b)-f) przekazują Agencji dane na temat transakcji zawieranych na hurtowych rynkach
energii, w tym składanych zleceń.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 1348/2014 w sprawie przekazywania danych
wdrażającym art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. U. UE. L363 z 18.12.2014,
s. 121)
3
Stosownie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia REMIT zgłaszane dane zawierają precyzyjne określenie
kontraktów zawieranych w obrocie hurtowym, uzgodnione ceny i ilości, daty i godziny wykonania
transakcji, ich strony i beneficjentów, a także wszelkie inne istotne informacje.
1

Dane dotyczące kontraktów zawartych przed dniem 7 kwietnia 2016 r. poza zorganizowaną
platformą obrotu, które w tym dniu nadal obowiązywały (tzw. backloading), należy zgłosić
w terminie 90 dni od dnia 7 kwietnia 2016 r., tj. najpóźniej w dniu 6 lipca 2016 r.

Obowiązek przekazywania danych dotyczących transakcji spoczywa na:




uczestnikach rynku lub osobach trzecich działających w ich imieniu - w przypadku
kontraktów na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego, kontraktów
dotyczących przesyłu tej energii lub gazu zawartych na rynkach wtórnych, a także
instrumentów pochodnych;
operatorach systemu przesyłowego lub osobach działających w ich imieniu w przypadku kontraktów dotyczących przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego
zawartych w wyniku pierwotnej alokacji zdolności przesyłowych przez operatora
systemu przesyłowego lub w jego imieniu.

Uczestnicy rynku zawierający transakcje podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu
zobowiązani są do dokonania rejestracji przed zawarciem tych transakcji. Obowiązek rejestracji
istnieje niezależnie od faktu czy uczestnicy rynku sami dokonują zgłoszenia zawartych
kontraktów, czy kontrakty zgłaszane są w imieniu tych uczestników przez osoby trzecie. System
rejestracji
CEREMP
jest
dostępny
na
stronie
URE,
pod
adresem:
http://www.ure.gov.pl/pl/remit/rejestracja-remit.

Należy wskazać, że stosownie do art. 56 ust. 1 pkt 42 ustawy – Prawo energetyczne karze
pieniężnej podlega każdy, kto zawiera kontrakty podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu
bez wymaganego wpisu do rejestru uczestników rynku lub nie dokonuje aktualizacji danych
podanych w formularzu rejestracyjnym, bądź podaje dane niepełne lub nieprawdziwe. Natomiast
zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 40 tej ustawy karze pieniężnej podlega każdy, kto wbrew obowiązkowi,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia REMIT, nie raportuje danych dotyczących transakcji
zawieranych na hurtowych rynkach energii, w tym przekazuje dane nieprawdziwe lub niepełne.
Dodatkowe informacje dotyczące obowiązku zgłaszania ACER danych dotyczących transakcji
zawieranych na hurtowych rynkach energii są dostępne na stronie internetowej URE pod
adresem http://www.ure.gov.pl/pl/remit/6013,REMIT.html oraz na stronie ACER – The REMIT
Portal https://www.acer-remit.eu/portal/home.
Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres: REMIT.rejestracji@ure.gov.pl.

