RRM TGE - raportowanie danych transakcyjnych
zgodnie z wymogami REMIT
Obowiązek raportowania danych transakcyjnych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, tzw. REMIT
(ang. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) reguluje zasady współdziałania państw Unii
Europejskiej w zakresie monitorowania sektora energii elektrycznej i gazu, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom.
Nakłada na uczestników rynku szereg obowiązków m.in. o charakterze informacyjno-sprawozdawczym w stosunku do
Agencji ds. Współpracy Urzędów Regulacji Energetyki (ACER). Raportowanie może być realizowane wyłącznie przez
podmioty, które przed 7 kwietnia 2016 r. uzyskały status Registered Reporting Mechanism (RRM) w ACER.
Stosownie do Aktów Implementujących do REMIT, 7 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie obowiązek raportowania
kontraktów OTC. Do 7 lipca 2016 r. należy zaraportować transakcje OTC zawarte, lecz niezakończone przed 7 kwietnia
2016 r.

System RRM TGE
TGE od 7 października 2015 r. świadczy w imieniu Członków Giełdy usługę raportowania danych transakcyjnych zgodnie
z wymaganiami REMIT i Aktów Implementacyjnych, dotyczących transakcji zawieranych na TGE dla rynków energii
elektrycznej i gazu. Raportujemy także zlecenia składane na rynku instrumentów finansowych. RRM TGE zapewnia
uczestnikom systemu terminowe i regulaminowe raportowanie transakcji oraz dostęp do zgłoszonych danych.
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Raportowanie usług OTC
W celu zapewnienia członkom Giełdy i wszystkim uczestnikom rynku kompletnej usługi wypełnienia obowiązków
raportowania transakcji standardowych, jak również niestandardowych usług OTC, 7 kwietnia 2016 r. TGE będzie
gotowa świadczyć również usługi raportowania danych transakcyjnych OTC. Stosowne regulacje są dostępne na
stronie internetowej Giełdy: https://tge.pl/pl/504/dokumenty-regulacje
Wypełnienie wniosku i zaakceptowanie regulaminu jest zawarciem umowy o świadczenia takiej usługi. Zapewniamy
kompletność i terminowość raportowania do ACER, jak również możliwość wglądu w wysłane raporty. Każdy uczestnik
będzie posiadał oddzielne unikalne konto w systemie. Istnieje możliwość wyboru sposobu raportowania oraz wykonywania
obowiązków za obie strony transakcji OTC.

Raportowanie OTC i związane z nim opłaty
TGE nie pobiera opłaty od złożonego wniosku o usługę OTC. Opłata za raportowanie transakcji zawieranych na
rynku OTC ma charakter stałej opłaty abonamentowej za dostęp do systemu i jego utrzymanie i wynosi 450 PLN.
Dostęp do Systemu RRM w zakresie raportowania danych transakcyjnych OTC obejmuje możliwości: wprowadzenia
danych transakcyjnych OTC, odczytu tych danych, ich modyfikacji, a także możliwość podglądu i pobrania potwierdzeń
generowanych przez system ARIS. Struktura pozostałych opłat i ich wysokość jest uzależniona od zakresu wybranych
przez Wnioskodawcę usług.

Opłaty miesięczne, stałe*:

Raportowanie Danych Transakcyjnych OTC

Opłata od złożonego wniosku do RRM TGE OTC
Dostęp do Systemu RRM w zakresie raportowania Danych Transakcyjnych OTC
Raportowanie Danych Transakcyjnych OTC przez Wnioskodawcę we własnym imieniu
Raportowanie Danych Transakcyjnych OTC w imieniu drugiej strony transakcji Wnioskodawcy
Opłata za pojedynczego Kontrahenta – stronę transakcji
Opłata za raportowanie Danych Transakcyjnych dla spółki z Grupy Kapitałowej
Opłata za pojedynczą spółkę z Grupy Kapitałowej
Opłata za raportowanie Danych Transakcyjnych dla każdego Kontrahenta spółki z Grupy Kapitałowej.
Opłata za pojedynczego Kontrahenta spółki z Grupy Kapitałowej

0,00 PLN
450,00 PLN
0,00 PLN
50,00 PLN
150,00 PLN
50,00 PLN

*Podane ceny są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT

Korzystanie z RRM TGE OTC nie wiąże się z żadnymi innymi opłatami, stałymi ani zmiennymi.
Szczegółowe informacje na temat oferty raportowania oraz objaśnienia dotyczące tabeli opłat dostępne są na stronie
internetowej TGE: https://www.tge.pl/pl/503/rrm
Jeśli są Państwo zainteresowani usługą i dodatkowymi informacjami, zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem GPI/
REMIT.

Biuro GPI/REMIT
Towarowa Giełda Energii S.A.
Biuro GPI/ REMIT
T: +48 22 341 98 98, +48 22 341 98 79
E: rmm@tge.pl

