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Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r.  
 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Marek Woszczyk 
 
 
 

 

 

 

Informacja (nr 17/2012)       

w sprawie konsultacji publicznych przeprowadzanych przez ACER w zakresie 
rekomendacji dla Komisji Europejskiej odnośnie przekazywania do ACER danych na 
temat transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii, w tym składanych 

zleceń oraz odnośnie aktów wykonawczych Komisji Europejskiej do rozporządzenia 
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii 

 
 
Uprzejmie  informuję,  że  w  dniu  21  czerwca  2012  r.  Agencja  ds.  Współpracy  Organów 
Regulacji  Energetyki1  (ACER),  działając  na  podstawie  art.  7  ust.  3  rozporządzenia 
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1227/2011  z  dnia  25  października  2011  r. 
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326/1 z dnia 
8  grudnia  2011  r.,  dalej:  REMIT),  rozpoczęła  konsultacje  rekomendacji  dotyczących 
przekazywania do ACER danych na  temat  transakcji  zawieranych na hurtowych rynkach 
energii, w tym składanych zleceń. Konsultacje dotyczą również zaleceń w sprawie aktów 
wykonawczych  Komisji  Europejskiej  do  REMIT,  wydawanych  na  podstawie  art.  8  tegoż 
rozporządzenia.  Zgodnie  z  treścią  art.  7  ust.  3  REMIT  „Agencja może wydawać  Komisji 
zalecenia dotyczące danych na temat transakcji, w tym zleceń, które uważa za konieczne do 
skutecznego i wydajnego monitorowania hurtowych rynków energii. Przed wydaniem takich 
zaleceń  Agencja  konsultuje  się  z  zainteresowanymi  stronami  [...].  Wszystkie  zalecenia 
powinny być udostępniane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz podawane do 
publicznej wiadomości.” 
Przekazywane do ACER na podstawie REMIT dane mają dotyczyć transakcji zawieranych 
na  hurtowych  rynkach  energii,  w  tym  składanych  zleceń.  Wymóg  zgłoszenia  obejmuje 
kontrakty  i  instrumenty  pochodne.  Zgłaszane  informacje  mają  zawierać  precyzyjne 
                                                            

1  Agencja  ds.  Współpracy  Organów  Regulacji  Energetyki  –  z  ang.  Agency  for  the  Cooperation  of  Energy 
Regulators  (ACER) została powołana na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (WE) 
nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
(Dz.  Urz.  UE  L  211/1  z  dnia  14  sierpnia  2009  r.).  Podstawowym  celem  ACER  jest  wspieranie  organów 
regulacyjnych państw członkowskich w wykonywaniu zadań regulacyjnych na poziomie UE.  
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określenie  produktów  energetycznych  nabywanych  i  sprzedawanych  w  obrocie 
hurtowym,  uzgodnione  ceny  i  ilości,  daty  i godziny  wykonania  transakcji,  ich  strony 
i beneficjentów,  a  także  wszelkie  inne  istotne  informacje.  Szczegółowy  zakres 
przekazywanych  informacji oraz zasady,  terminy  i  formę przekazywania określi Komisja 
Europejska w drodze aktów wykonawczych do REMIT.  
Wymagania które zostaną doprecyzowane w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej 
z uwzględnieniem  niniejszych  konsultacji  publicznych  mogą  mieć  wpływ  na  kształt 
i zakres  obowiązków  sprawozdawczych  w  ramach  REMIT,  a  tym  samym  na  poprawę 
przejrzystości  rynków  energii,  jak  również  na  koszty  ponoszone  przez  poszczególne 
przedsiębiorstwa. 
W  związku  z  powyższym  zachęcam  wszystkich  zainteresowanych  do  aktywnego 
uczestnictwa w procesie  konsultacji,  co  umożliwi  faktyczny wpływ na  kształt  rozwiązań 
zawartych w tym dokumencie i uwzględnienie specyfiki krajowej.  
 
Informacje dodatkowe: 
Dokument konsultacyjny ACER dotyczący rekomendacji dla Komisji Europejskiej odnośnie 
przekazywania do ACER danych na  temat  transakcji  zawieranych na hurtowych rynkach 
energii,  w  tym  składanych  zleceń  oraz  aktów  wykonawczych  Komisji  Europejskiej 
wydawanych  na  podstawie  art.  8  REMIT  (Public  Consultation  Document  on 
Recommendations  to  the  Commission  as  regards  the  records  of wholesale  energy market 
transactions,  including orders  to  trade, and as regards  the  implementing acts according  to  
Article 8 of Regulation 1227/2011) stanowi punkt wyjścia do konsultacji i określa wszelkie 
szczegóły warunkujące efektywne uczestnictwo.   
Ich  celem  jest  wyposażenie  ACER  w  wiedzę  niezbędną  do  zaproponowania  Komisji 
Europejskiej  rozwiązań  umożliwiających  skonstruowanie  efektywnego 
ogólnoeuropejskiego systemu sprawozdawczego, nakierowanego na wykrywanie nadużyć 
na  rynku,  zakłócających  procesy  cenotwórcze  i  mogących  skutkować  nieuzasadnionym 
wzrostem cen. 
Nie  bez  znaczenia  przy  tym  jest  również  możliwość  minimalizacji  obowiązków 
nakładanych  na  uczestników  rynku.  W  tym  kontekście  należy  zwrócić  uwagę,  że  sam 
REMIT nie ustanawia żadnych wyłączeń w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych 
nałożonych  tym  rozporządzeniem  na  wytwórców  energii  elektrycznej  i  podmioty 
zajmujące się wydobyciem gazu ziemnego. Limit istnieje obecnie wyłącznie w odniesieniu 
do odbiorców końcowych,  jako  że  obowiązki  sprawozdawcze REMIT dotyczą odbiorców 
końcowych  energii  o  zdolności  konsumpcji  większej  niż  600  GWh  rocznie,  natomiast 
zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt a REMIT „progi minimalne stosowane przy zgłaszaniu transakcji 
będą  mogły  być  w  stosownych  przypadkach  określone  w  aktach  wykonawczych  Komisji 
Europejskiej”.  Oznacza  to  możliwość  ograniczenia  podmiotowego  obowiązków 
sprawozdawczych wynikających z REMIT w ramach obecnych konsultacji publicznych.      
Na ukształtowanie  zakresu obowiązków  sprawozdawczych REMIT w  szczególności mają 
wpływ następujące zapisy dokumentu konsultacyjnego: 

1) zdefiniowanie  pojęcia  uczestnik  rynku  objęty  obowiązkiem  sprawozdawczym  (pkt 
2.1),  

2) określenie progu istotności dla celów raportowania (de minimis) (pkt 3.1.2), 
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3) dane  na  temat  transakcji  zawieranych  na  hurtowych  rynkach  energii,  w  tym 
składanych zleceń, w kontraktach standardowych (załącznik II.1), 

4) dane  na  temat  transakcji  zawieranych  na  hurtowych  rynkach  energii,  w  tym 
składanych zleceń, w kontraktach niestandardowych (załącznik II.2), 

5) lista kontraktów podlegających raportowaniu (załącznik III). 
 

 

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki 

 
 

// Marek Woszczyk 
 


