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Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22 /2015 
dotycząca  

obowiązku elektronicznej rejestracji uczestników hurtowego rynku energii 
elektrycznej i gazu ziemnego. 

 

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (dalej: REMIT) uczestnicy rynku są 

zobowiązani do zarejestrowania się w krajowym rejestrze, przed zawarciem transakcji 

podlegającej zgłoszeniu do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), 

zgodnie z obowiązkiem ich raportowania wynikającym z art. 7 rozporządzenia wykonawczego 

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 (dalej: rozporządzenie wykonawcze).  

Powyższy obowiązek raportowania zacznie obowiązywać w następujących terminach:  

- od dnia 7 października 2015 roku - dla kontraktów standardowych1 na dostawę energii 

elektrycznej lub gazu ziemnego,  

- od dnia 7 kwietnia 2016 roku - dla kontraktów niestandardowych2 na dostawę energii 

elektrycznej lub gazu ziemnego. 
 

Należy także wskazać, iż na stronie Urzędu Regulacji Energetyki znajduje się zakładka 

,,Rejestracja REMIT”, po kliknięciu której następuje automatyczne przekierowanie do krajowego 

rejestru uczestników rynku (CEREMP). Obowiązek zarejestrowania się w rejestrze uczestników 

rynku polega na wypełnieniu oraz zgłoszeniu elektronicznego formularza rejestracyjnego.  

W przypadku ewentualnych problemów, jakie mogą się pojawić w toku procesu rejestracji, należy 

skontaktować się z Zespołem REMIT na adres: REMIT.rejestracja@ure.gov.pl. 
 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, iż na podstawie posiadanych danych, aktualnych 

na chwilę obecną, w krajowym rejestrze uczestników rynku zarejestrowanych zostało jedynie  

9 podmiotów.  

Mając na uwadze powyższe należy zwrócić uwagę, iż na krótko przed dniem wejścia w życie 

obowiązku raportowania danych do ACER istnieje obawa nagromadzenia wielu zgłoszeń 

dotyczących ww. rejestracji, które będą musiały podlegać weryfikacji przez pracowników URE. 

                                                           
1 „kontrakt standardowy” oznacza kontrakt dotyczący produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie 

hurtowym, dopuszczonego do obrotu na zorganizowanej platformie obrotu, niezależnie od tego, czy 

transakcja faktycznie ma miejsce na tej zorganizowanej platformie obrotu, czy też nie (art. 2 pkt 2 

rozporządzenia wykonawczego). 

2 „kontrakt niestandardowy” oznacza kontrakt dotyczący każdego produktu energetycznego 
sprzedawanego w obrocie hurtowym, niebędącego kontraktem standardowym (art. 2 pkt 3 rozporządzenia 
wykonawczego). 
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Powstanie takiej sytuacji może przyczynić się do spowolnienia realizacji procedury rejestracyjnej 

w CEREMP w ostatnich dniach okresu, w których upływa termin do rozpoczęcia przedmiotowego 

obowiązku raportowania. W związku z tym podmioty zobowiązane do rejestracji w krajowym 

rejestrze uczestników rynku powinny podjąć działania mające na celu usprawnienie realizacji tej 

procedury poprzez wcześniejsze dokonywanie ww. czynności rejestracyjnych, aby  

w ww. terminach móc przystąpić do wykonywania obowiązków sprawozdawczych. 

 


