
Informacja w sprawie przedłużenia przez ACER terminu tymczasowego zwolnienia 

z obowiązku raportowania na żądanie ACER danych dotyczących niektórych transakcji 

zawieranych na hurtowych rynkach energii  

W nawiązaniu do opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 

5 września 2016 r. Informacji w sprawie  obowiązku raportowania danych dotyczących 

transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii oraz obowiązku rejestracji 

w krajowym rejestrze uczestników rynku (http://www.ure.gov.pl/pl/remit/aktualnosci-

remit/6659,Obowiazek-raportowania-danych-dotyczacych-transakcji-zawieranych-na-

hurtowych-ry.html) uprzejmie przypominamy, że stosownie do przepisów rozporządzenia 

REMIT1 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 1348/20142, na każdym 

uczestniku rynku spoczywa obowiązek raportowania Agencji ds. Współpracy Organów 

Regulacji Energetyki (Dalej: ”ACER” lub „Agencja”) danych na temat kontraktów zawieranych 

na hurtowych rynkach energii.  

Jednocześnie, zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 1348/2014 

poniższe kontrakty i szczegóły transakcji dotyczące tych kontraktów, o ile nie zostały zawarte na 

zorganizowanej platformie obrotu, są objęte obowiązkiem sprawozdawczym jedynie na 

uzasadnione żądanie Agencji oraz doraźnie: 

a) kontrakty wewnątrzgrupowe; 

b) kontrakty na fizyczną dostawę energii elektrycznej wyprodukowanej przez pojedynczą 

jednostkę produkcyjną o mocy równej lub mniejszej niż 10 MW lub przez jednostki 

produkcyjne o połączonej mocy równej lub mniejszej niż 10 MW; 

c) kontrakty na fizyczną dostawę gazu ziemnego wyprodukowanego przez instalację 

produkcyjną gazu ziemnego o mocy produkcyjnej równej lub mniejszej niż 20 MW; 

d) kontrakty na usługi bilansujące w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego. 

Ponadto w świetle art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 1348/2014  

uczestnicy rynku zawierający wyłącznie transakcje dotyczące kontraktów, o których mowa w ust. 

1 lit. b) i c), nie są zobowiązani do zarejestrowania się w krajowym organie regulacyjnym zgodnie 

z art. 9 ust. 1 rozporządzenia REMIT. 

Jednocześnie, zgodnie z uaktualnionym stanowiskiem Departamentów ACER (Market Integrity 

and Transparency Department oraz Market Surveillance and Conduct Department) zawartym 

w piśmie ACER z dnia 14 grudnia 2017 r.3 (https://www.acer-remit.eu/portal/public-

documentation ), raportowanie do ACER kontraktów wskazanych w powołanym art. 4 ust. 1 ww. 

rozporządzenia wykonawczego nie będzie wymagane co najmniej do dnia 31 grudnia 2018 

                                                           

1 Rozporządzenie 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) 

2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 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 (Dz. U. UE. L363 z 18.12.2014) 

3 ACER, Extension of the Time-Limited No-action Relief with Respect to the List of Contracts Reportable at Request of 
the Agency, Ljubljana, 14 December 2017, znak: ACER-VZ-MG-tl-653. 
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roku4, bez uszczerbku dla uprawnień krajowych organów regulacyjnych do żądania 

przedmiotowych informacji na mocy prawa krajowego oraz możliwości żądania przez ACER 

dodatkowych informacji powiązanych z raportowanymi danymi zgodnie z art. 6 ust. 8 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 1348/2014.   

Powyższe stanowisko ww. Departamentów ACER nie zwalnia osób objętych przepisami 

rozporządzenia REMIT oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 1348/2014 

z wypełniania innych obowiązków określonych w ww. aktach prawnych. 

                                                           
4 W świetle stanowiska wyrażonego w piśmie ACER, Extension of the Time-Limited No-action Relief with Respect to the 
List of Contracts Reportable at Request of the Agency, Ljubljana, 15 December 2016, znak: ACER-VZ-MG-mm-up-2016-
662, poprzedni termin czasowego odstąpienia przez ACER od żądania informacji dotyczących kontraktów, o których 
mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 1348/2014, został określony na „co najmniej do 
31 grudnia 2017 r.” 


