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UC 86 – wejście w życie

Zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. polegać będą
głównie na:



dostosowaniu zapisów do UC 86 (Ustawy implementującej MIFID II), polegające w szczególności na:
✓ usunięciu z Regulaminu Uprawnień do Emisji CO2, oraz
✓ doprecyzowania możliwości prowadzenia notowań określonymi instrumentami w okresie przed uruchomieniem
pełnego OTF (czyli w okresie tzw. „pre OTF”).



wprowadzeniu zapisów pozwalających na delegację uprawnienia do podejmowania decyzji w procesie
anulowania transakcji dla upoważnionych przez Zarząd Giełdy pracowników.
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UC 86 – wejście w życie

Art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz niektórych innych ustaw:

Spółka prowadząca giełdę towarową w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 6
oraz 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 odpowiadającym działalności zorganizowanej platformy obrotu
w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
może, z zastrzeżeniem ust. 3, wykonywać tę działalność na dotychczasowych zasadach,
nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
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Zmiany w regulaminie RIF



Kompleksowe dostosowanie Regulaminu RIF TGE do wymogów MIFID2, w tym w szczególności w
zakresie:
✓ definicji określanych w Regulaminie Rynku Instrumentów Finansowych,
✓ instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem obrotu na RIF,
✓ zasad wprowadzania, zawieszania, wznawiania obrotu instrumentami finansowymi oraz zasad wykluczenia
instrumentów finansowych z obrotu,
✓ możliwości unieważniania sesji giełdowej, kursów poszczególnych instrumentów,
✓ zawartości zleceń giełdowych,
✓ możliwości i zasad prowadzenia handlu algorytmicznego,
✓ wymogów nakładanych na platformy obrotu w zakresie publikacji wskaźników niewykonanych zleceń do liczby
transakcji,
✓ zasad działania animatorów rynku,
✓ zasad i zakresu upowszechniania informacji o kursach, obrotach i transakcjach na RIF,
✓ odpowiedniego dostosowania struktury opłat w Regulaminie RIF.
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Zmiany w regulaminie RIF



Wprowadzenie zapisów umożliwiających wprowadzenie do obrotu uprawnień do emisji CO2 na rynek
regulowany (RIF), które stają się instrumentami finansowymi.
Obrót Uprawnieniami do emisji do 30 grudnia 2017 r. był prowadzony przez TGE na Rynku Towarów Giełdowych.



Zwiększenie dopuszczalnych limitów cen w zleceniu oraz dopuszczalnych wahań kursów transakcyjnych
z 10% na 15 % ze względu na wprowadzenie kontraktów na uprawnienia do emisji, których zmienność
cen na rynku może być większa niż 10%.



Wprowadzenie zapisów pozwalających na udzielenie uprawnień do podejmowania decyzji w procesie
anulowania transakcji dla upoważnionych przez Zarząd Giełdy pracowników.
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