Warszawa, 3 grudnia 2015 r.

Towarowa Giełda Energii uzyskała status NEMO Nominowanego Operatora Rynku Energii w Polsce
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał 2 grudnia br. TGE status
Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) do prowadzenia
jednolitego mechanizmu łączenia europejskich rynków energii dnia następnego
i dnia bieżącego, dla polskiego obszaru cenowego.
TGE wystapiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wyznaczenie
na operatora rynku NEMO, który uznał, że Spółka spełniła wszystkie wymagania określone
przez Rozporządzenie CACM (tzw. Kodeks Sieciowy) z dnia 24 lipca 2015 r. i wyznaczył TGE
do prowadzenia jednolitego łączenia europejskich rynków energii (RDN i RDB) dla polskiego
obszaru cenowego na cztery lata, czyli do dnia 2 grudnia 2019 r.
Podstawowym zadaniem postawionym w Rozporządzeniu CACM jest niezakłócona budowa
i skuteczne działanie europejskiego fizycznego rynku energii. Podstawową rolę w tym
procesie pełnią giełdy, operatorzy i regulatorzy krajowi rynku energii nadzorowani przez
Komisję Europejską, ACER i ENTSO-E. Obowiązuje ich zasada wzajemnej lojalności, bliskiej
współpracy, informowania się, transparentności i utrzymania najwyższych standardów
usług.
„Funkcja NEMO nakłada na giełdy energii nowe kompetencje, nobilituje i wyróżnia je
podnosząc do rangi operatorów przesyłowych. To dla TGE ogromne wyróżnienie
i potwierdzenie, że jesteśmy w pełni przygotowani zarówno operacyjnie, jak i
technologicznie do uczestnictwa w europejskim rynku energii. Dołożymy wszelkich starań,
aby odpowiedzialnie i z najwyższą starannością pełnić funkcję NEMO“ – powiedział Ireneusz
Łazor, Prezes Zarządu TGE.
Nominacja na Operatora NEMO uprawnia giełdę energii prowadzenia rynku krajowego
w zakresie Rynku Dnia Następnego i Rynku Dnia Bieżącego oraz do uczestnictwa we
wspólnym transgranicznym mechanizmie łączenia rynków. Każde państwo członkowskie UE
musi zapewnić, że co najmniej jeden NEMO jest powołany w każdej strefie cenowej na jego
terytorium, początkowo na 4 lata. Wyjątek od tej reguły stanowią kraje, w których zapisy
prawa przewidują monopol giełdowy.
Do obowiązków NEMO w szczególności należą: wspólny z innymi NEMO rozwój i utrzymanie
algorytmów, systemów i procedur związanych z transgranicznym mechanizmem łączenia
rynków, przetwarzanie otrzymanych danych wejściowych dotyczących dostępnych
transgranicznych zdolności przesyłowych oraz w efekcie ich efektywną alokację w miejscach
ograniczeń przesyłowych i stanowienie cen energii elektrycznej.
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Rozporządzenie CACM wprowadza zatem konkurencję pomiędzy giełdami na rynku energii,
zapewniając jednocześnie, że giełda, która uzyskała krajowe uprawnienia NEMO może
prowadzić tę samą działalność i oferować uczestnikom usługi na innych rynkach, po
pozytywnej weryfikacji przez lokalny urząd regulacji.
Działania Giełdy jako Operatora NEMO podlegają szczególnemu nadzorowi ze strony Urzędu
Regulacji Energetyki.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne
dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
(CACM), przewiduje powoływanie Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej
(NEMO), z funcją Operatora Łączenia Rynków (MCO) z zastosowaniem specjalnego
algorytmu do kojarzenia ofert kupna i sprzedaży energii elektrycznej, standardowego dla
całego rynku europejskiego.
TGE planuje przeprowadzenie działań informacyjnych dla uczestników rynku, w celu
zaznajomienia z Rozporządzeniem CACM, które jest pierwszym z kilkunastu planowanych
do publikacji dokumentów, określanych jako Kodeksy Sieciowe i przygotowywanych w
oparciu o Rozporządzenie (UE) Nr 714/2009, bedących pakietem regulacji ustanawiających
porządek prawny na europejskim rynku energii elektrycznej.

***
Fakty o TGE:

Towarowa Giełda Energii S.A. powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną
rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań
w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora
elektroenergetycznego.

Jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce, instytucja zaufania publicznego, stabilny
właściciel – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Członek europejskiego rynku Multi-Regional Coupling (MRC).

Źródło transparentnych i aktualnych informacji o rynku energii. Gwarantuje pewność
i bezpieczeństwo w zakresie prowadzonego obrotu na wszystkich oferowanych rynkach:
Rynku Towarów Giełdowych – energia elektryczna, gaz ziemny, prawa majątkowe,
uprawnienia do emisji CO2; Rynku Instrumentów Finansowych – energia elektryczna.
Prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w
odnawialnych źródłach energii oraz Rejestr Gwarancji Pochodzenia.

Najdynamiczniej rozwijająca się giełda towarowa w regionie - członek EUROPEX, APEx i AFM.
Łączny wolumen obrotu na rynkach fizycznych energii elektrycznej TGE w 2014 r. wyniósł
186,8 TWh, co stanowi 119,4 proc. krajowej produkcji energii i 117,7 proc. jej zużycia w
kraju.

TGE znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych
transakcyjnych RRM TGE zgodnie z wymogami REMIT.

Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na
zasadach market coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę, w grudniu
2015 r. zostanie uruchomione połączenie z Litwą.
www.tge.pl
Kontakt dla mediów: Towarowa Giełda Energii S.A.; Agata Samcik; press@tge.pl, +48 885
885 645, +48 607 030 573, +48 661 878 769
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