RRM TGE - RAPORTOWANIE DANYCH TRANSAKCYJNYCH
ZGODNIE Z WYMOGAMI REMIT
RRM TGE - TRADE DATA REPORTING IN ACCORDANCE
WITH REMIT REQUIREMENTS
Obowiązek raportowania danych transakcyjnych

Obligation to report trade data

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności
i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz Aktów
Implementujących do tego Rozporządzenia zobowiązują uczestników
rynku do przekazywania Agencji ds. Współpracy Urzędów Regulacji
(ACER) danych dotyczących zleceń i transakcji zawieranych na
hurtowym rynku energii elektrycznej i gazu. Zgodnie z zapisami
Aktów Implementujących do REMIT obowiązek raportowania
danych transakcyjnych dotyczących kontraktów zawieranych
poprzez zorganizowane platformy obrotu wchodzi w życie w dniu
7 października 2015 r. Od tego dnia wszyscy uczestnicy rynków
energii i gazu TGE będą mieli obowiązek raportowania swoich
zleceń i transakcji, zawartych na tych rynkach. Natomiast
obowiązek raportowania kontraktów OTC wchodzi w życie od
7 kwietnia 2016 r. Zgodnie z wytycznymi REMIT i Aktami Implementującymi, raportowanie może być realizowane wyłącznie przez
podmioty, które uzyskają status Registered Reporting Mechanism
(RRM) w ACER.

Under Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament
and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market
integrity and transparency (REMIT) and related Implementing Acts,
market participants are required to report information concerning
orders and transactions concluded on wholesale markets for electricity
and gas to the Agency for the Cooperation of Energy Regulators
(ACER). According to the provisions of the REMIT Implementing
Acts, the obligation to report contracts concluded through
organised market places takes effect as of 7 October 2015. From
then on all participants of TGE electricity and gas markets are
required to report their orders and transactions. Whereas, the
obligation to report OTC contracts takes effect as of 7 April 2016.
According to the REMIT guidelines and the implementing acts, the
reporting may only be carried out by entities with a Registered
Reporting Mechanism (RRM) status recognised by ACER.

Usługa raportowania danych transakcyjnych
za pośrednictwem RRM TGE

Trade data reporting service based on
RRM TGE

Usługa raportowania poprzez RRM TGE umożliwia:

The reporting service based on the RRM TGE enables the following:

• raportowanie zleceń i transakcji zawieranych z pośrednictwem
zorganizowanych platform obrotu (od 07.10.2015);

• reporting of transactions, including orders to trade, concluded
through an organised market place (as of 07.10.2015);

• raportowanie transakcji zawieranych OTC (od 07.04.2016);

• reporting of OTC transactions (as of 07.04.2016);

• backloading kontraktów zawartych przed wejściem w życie
obowiązku raportowania dla danej kategorii kontraktów
(07.10.2015 - 07.07.2016);

• backloading of the existing contracts
(07.10.2015 - 07.07.2016);
and, consequently, fulfilment of the obligations under Article 8
of REMIT.

i tym samym wykonywanie obowiązków zgodnie z art. 8 REMIT.
Usługa raportowania realizowana będzie poprzez RRM w zakresie
zdefiniowanym w aktach implementujących i w formacie zgodnym
z ARIS (ACER REMIT Information System), który jest centralnym
systemem informatycznym ACER, przetwarzającym dane związane
z REMIT.

The reporting service is carried out through the RRM to the extent
required in the Implementing Acts and according to the format
consistent with ARIS (ACER REMIT Information System) which is
ACER's central IT system that processes REMIT-related data.
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System RRM TGE

RRM TGE system

RRM TGE to system informatyczny dedykowany do raportowania
zleceń i transakcji do systemu ARIS.

RRM TGE is a system dedicated to the reporting of orders and
transactions to ARIS.
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System RRM TGE umożliwia bezpieczne i efektywne raportowanie
danych transakcyjnych. Dedykowana aplikacja internetowa - rrm.tge.pl
- umożliwia autoryzowanym przedstawicielom uczestników rynku
łatwe monitorowanie procesu raportowania m.in. poprzez:

RRM TGE enables safe and efficient reporting of trade data.
A dedicated web application - rrm.tge.pl - enables easy monitoring of
the reporting process by the authorised representatives of market
participants including:

• sprawdzenie zbiorczego podsumowania ostatnich raportów

• reviewing summary statement of recent reports

• wygodny podgląd szczegółów raportów wysyłanych
do ARIS

• convenient and detailed view of reports sent to ARIS
• downloading reports sent to ARIS

• pobranie raportów wysłanych do ARIS
• viewing and downloading feedback messages from ARIS
• podgląd i pobranie komunikatów zwrotnych z systemu ARIS
• verification of the summary of applied charges
• sprawdzenie podsumowania naliczonych opłat
• dostęp do powiadomień o istotnych zdarzeniach w procesie
raportowania np. akceptacji raportu przez ARIS czy
wystąpieniu błędu

• access to notifications about major events in the course of the
reporting process, e.g. report acceptance by ARIS or an error
occurrence

www.tge.pl

Dostęp do systemu RRM TGE

Access to the RRM TGE system

Rozpoczęcie raportowania transakcji poprzez RRM TGE wiąże się
między innymi z:

In order to start transaction reporting through RRM TGE market
participants are, inter alia, required to:

• zawarciem przez uczestnika rynku umowy z TGE
o świadczenie usługi raportowania

• conclude a reporting agreement with TGE
• provide appropriate CEREMP IDs for the reported portfolios

• wskazaniem identyfikatorów CEREMP właściwych dla
raportowanych portfeli

• obtain a login and password for the web application rrm.tge.pl

• otrzymaniem loginu oraz hasła do aplikacji internetowej
rrm.tge.pl

Opłaty

Fees

Tabela opłat za raportowanie danych transakcyjnych dotyczących
kontraktów giełdowych1. Opłata za raportowanie zależna od liczby
zaraportowanych transakcji.

Fees for reporting of transactions, including orders to trade, concluded
through organised market places1. Reporting fee depends on the
number of reported transactions.

liczba transakcji miesięcznie:
miesięczna stała:

number of transactions per month:

0,00 PLN

monthly fixed fee:

miesięczne zmienne:

od / from

do / to

0,50 PLN

0

4 999

0,25 PLN

5 000

9 999

0,15 PLN

10 000

19 999

0,08 PLN

20 000

∞

monthly variable fees:

Zapraszamy do kontaktu

For further information please contact

Towarowa Giełda Energii S.A.
Biuro GPI/ REMIT
E-mail: rrm@tge.pl

The Polish Power Exchange
GPI/ REMIT Office
E-mail: rrm@tge.pl

1

1

Stawki opłat w Tabeli dotyczą raportowania kontraktów zawieranych za pośrednictwem
platformy TGE S.A. przez jej Członków. Opłaty za raportowanie transakcji dla
pozostałych uczestników rynku ustalane będą indywidualnie, na podstawie umowy.

Fees in the Table concern the reporting of contracts concluded through TGE platforms
by the Exchange Members. Fees for reporting of transactions for other market
participants will be set individually, subject to prior agreement.
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