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Wpływ MIFiD II

RDNiBg - Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu

Bez zmian

RDN(e) - Rynek Dnia Następnego energii elektrycznej

Bez zmian

RDB(e) - Rynek Dnia Bieżącego energii elektrycznej

Bez zmian

RPM – Rynek Praw Majątkowych do świadectw pochodzenia
pochodzących z OZE, kogeneracji, biogazu, efektywności
energetycznej

Bez zmian

RTT(eg) – Rynek Terminowy Towarowy (energia elektryczna i gaz)

OTF – REMIT carve - out

RTT (pm) – Rynek Terminowy Towarowy (forwardy na OZE)

OTF – instrument
finansowy

RUE – Rynek Uprawnień do Emisji CO2 - instrumenty finansowe

RIF
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UC86 – aktualny status

Projekty


9 marca 2017 r.



20 lipca 2017 r.



19 września 2017 r.
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Termin wejścia w życie 3 stycznia 2018 r.
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UC 86 – przepisy przejściowe
Art. 15.

1. Spółka prowadząca giełdę towarową w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 6 i rynek regulowany w
rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w ramach
prowadzenia giełdy towarowej wykonuje działalność w zakresie zorganizowanej platformy obrotu, może
wykonywać tę działalność na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Jeżeli w celu kontynuowania działalności w zakresie prowadzenia zorganizowanej platformy obrotu
spółka, o której mowa w ust. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złoży
wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu, działalność ta może
być prowadzona przez spółkę na dotychczasowych zasadach do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia w
sprawie takiego wniosku.
3. Prowadzenie działalności na dotychczasowych zasadach, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza
obowiązków, jakie związane byłyby z obrotem oraz rozliczeniem i rozrachunkiem instrumentów na
zorganizowanej platformie obrotu, w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1.
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UC 86 – przepisy przejściowe
4. Transakcje w zakresie działalności zorganizowanej platformy obrotu wykonywanej w ramach
prowadzenia giełdy towarowej uznaje się za zawarte na zorganizowanej platformie obrotu.
5. Uprawnienie do dokonywania obsługi finansowej transakcji zawartych w ramach obrotu na
zorganizowanej platformie obrotu w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w tym do rozliczania i
rozrachunku tych transakcji, obejmuje również wykonywanie tej działalności w zakresie transakcji w
ramach działalności określonej w ust. 1 zawartych do dnia wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa w
ust. 2, a w przypadku niezłożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zorganizowanej
platformy obrotu – do dnia zaprzestania prowadzenia działalności.
6. Transakcje w zakresie działalności zorganizowanej platformy obrotu wykonywanej w ramach
prowadzenia giełdy towarowej zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają
wykonaniu i rozliczeniu na dotychczasowych zasadach.
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Dziękuję za uwagę
Kontakt
E-mail: bogdan.piotrowski@tge.pl
Telefon: 22 341 99 22

