Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r.
Informacja
w sprawie obowiązku raportowania danych dotyczących transakcji zawieranych na
hurtowych rynkach energii oraz obowiązku rejestracji w krajowym rejestrze
uczestników rynku, zgodnie z rozporządzeniem REMIT
Urząd Regulacji Energetyki ponownie przypomina, 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 (ACER) danych3 na temat kontraktów zawieranych na hurtowych rynkach
energii.
Z dniem 7 kwietnia 2016 r. wszedł w życie obowiązek przekazywania ACER danych na temat m.
in. kontraktów standardowych dotyczących dostawy energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
zawieranych poza zorganizowaną platformą obrotu (dopuszczonych do obrotu na tej platformie)
oraz kontraktów niestandardowych dotyczących dostawy energii elektrycznej lub gazu
ziemnego.
Jednocześnie każdy uczestnik rynku przed zawarciem pierwszej transakcji podlegającej
zgłoszeniu zobowiązany jest do zarejestrowania się w krajowym rejestrze uczestników
rynku (CEREMP).
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/rynki-energii/energia-elektryczna/remit/rejestracja-remit .
Należy wskazać, że uczestnikiem rynku w myśl rozporządzenia REMIT jest m.in.: każdy podmiot,
który nabywa energię elektryczną lub gaz ziemny w celu ich dalszej odsprzedaży,
niezależnie od ilości nabywanej energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Uczestnikiem rynku
jest także każdy odbiorca końcowy o potencjalnej rocznej zdolności konsumpcji wynoszącej
600 GWh lub większej.
Należy podkreślić, że brak realizacji obowiązku raportowania do ACER danych dotyczących
transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii, w tym przekazywanie danych
nieprawdziwych lub niepełnych podlega karze pieniężnej, stosownie do art. 56 ust. 1 pkt 40
ustawy – Prawo energetyczne.
Natomiast zawieranie kontraktów lub składanie zleceń podlegających zgłoszeniu bez
wymaganego wpisu do rejestru uczestników rynku lub niedokonywanie aktualizacji
danych podanych w formularzu rejestracyjnym, bądź podawanie danych niepełnych lub
nieprawdziwych podlega karze pieniężnej na mocy art. 56 ust. 1 pkt 42 ustawy – Prawo
energetyczne.
Najczęściej występujące nieprawidłowości, uchybienia i popełniane błędy dotyczące ww.
obowiązku rejestracji oraz informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym zostały omówione
w dokumencie opublikowanym na stronie internetowej URE w zakładce REMIT, link:
https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/remit/rejestracjaremit/7299,Obowiazki-REMIT.html
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