Warszawa, 18 marca 2015 r.

Komunikat
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 7/2015
w sprawie obowiązku elektronicznej rejestracji uczestników
hurtowego rynku energii
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uprzejmie informuje, iż rozpoczął się proces rejestracji
uczestników rynku, zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego
rynku energii (dalej: REMIT).
Biorąc pod uwagę:


art. 9 ust. 2 REMIT, na podstawie którego nie później niż trzy miesiące od daty przyjęcia
przez Komisję aktów wykonawczych krajowe organy regulacyjne tworzą krajowe rejestry
uczestników

rynku

(dokument

dostępny

na

stronie:

http://www.ure.gov.pl/pl/remit/dokumenty-remit/6014,Dokumenty-REMIT.html),


art. 7 rozporządzenia Komisji nr 1348/2014 w sprawie przekazywania danych wdrażające
art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, w którym określono
harmonogram realizacji obowiązku raportowania kontraktów giełdowych (dokument
dostępny

na

stronie:

http://www.ure.gov.pl/pl/remit/dokumenty-

remit/6014,Dokumenty-REMIT.html),


postanowienia decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
określającej format rejestracji, które będą stosowane przy tworzeniu europejskiego
rejestru uczestników rynku (ACER Decision No 1/2012 relating to the registration format
persuant to article 9(3) of the Regulation (EU) No 1227/2011) (dokument dostępny na
stronie:

http://www.ure.gov.pl/pl/remit/dokumenty-remit/6014,Dokumenty-

REMIT.html),
uczestnicy rynku są zobowiązani do zarejestrowania się przed zawarciem transakcji podlegającej
zgłoszeniu do ACER, zgodnie z obowiązkiem ich raportowania Obowiązek zarejestrowania się
w rejestrze uczestników rynku polega na wypełnieniu oraz zgłoszeniu elektronicznego
formularza rejestracyjnego. W tym celu na stronie Urzędu została utworzona zakładka „REMIT”,
po kliknięciu której użytkownik zostanie przekierowany na dedykowaną stronę poświęconą
rozporządzeniu REMIT (http://www.ure.gov.pl/pl/remit/6013,REMIT.html). Na stronie tej
znajduje się zakładka ,,Rejestracja REMIT”, umożliwiająca automatyczne przekierowanie do
rejestru

uczestników

rynku

remit.eu/ceremp/home?nraShortName=20&lang=pl_PL).

(https://www.acer-

W przypadku ewentualnych problemów, jakie mogą się pojawić w toku procesu rejestracji, należy
skontaktować się z członkiem zespołu REMIT na adres: REMIT.rejestracja@ure.gov.pl.
Dodatkowo zwracam uwagę, że termin rejestracji jest związany z obowiązkiem raportowania,
określonym w rozporządzeniu wykonawczym nr 1348/2014, który zacznie obowiązywać
w terminach:


od 7 października 2015 roku dla kontraktów standardowych na dostawę energii
elektrycznej lub gazu ziemnego,



od 7 kwietnia 2016 roku dla kontraktów niestandardowych na dostawę energii
elektrycznej lub gazu ziemnego,



w ciągu 90 dni od terminu wejścia w życie obowiązku raportowania dla kontraktów
dotyczących produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym zawartych
przed wejściem w życie obowiązku raportowania transakcji, które pozostają w mocy
w dniu wejścia w życie tego obowiązku.

