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Artykuł 8
Gromadzenie danych
1.
Uczestnicy rynku lub w ich imieniu osoba lub organ
wymienione w ust. 4 lit. b)–f) przekazują Agencji dane na
temat transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii,
w tym składanych zleceń. Zgłaszane informacje zawierają precy
zyjne określenie produktów energetycznych nabywanych
i sprzedawanych w obrocie hurtowym, uzgodnione ceny
i ilości, daty i godziny wykonania transakcji, ich strony
i beneficjentów, a także wszelkie inne istotne informacje.
Podczas gdy ogólna odpowiedzialność spoczywa na uczestni
kach rynku, w momencie otrzymania informacji od osoby lub
organu wymienionych w ust. 4 lit. b)–f) powyższy obowiązek
sprawozdawczy uczestnika rynku uznaje się za wypełniony.
2.

Komisja w drodze aktów wykonawczych:

a) sporządza wykaz kontraktów i instrumentów pochodnych,
w tym zleceń, które objęte są wymogiem zgłoszenia zgodnie
z ust. 1, oraz w stosownych przypadkach odpowiednich
progów minimalnych stosowanych przy zgłaszaniu trans
akcji;
b) przyjmuje jednolite zasady przekazywania informacji, które
mają być zgłaszane zgodnie z ust.1;
c) określa termin i formę przekazywania takich informacji.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą spraw
dzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2. Uwzględniają one
istniejące systemy sprawozdawcze.
3.
Osoby, o których mowa w ust. 4 lit. a)–d), które dokonały
zgłoszenia transakcji zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE lub
z mającymi zastosowanie przepisami Unii dotyczącymi obrotu
instrumentami
pochodnymi,
partnerów
centralnych
i repozytoriów transakcji, nie podlegają podwójnym
obowiązkom sprawozdawczym w odniesieniu do tych trans
akcji.
Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego niniejszego ustępu akty
wykonawcze, o których mowa w ust. 2, mogą umożliwiać
rynkom regulowanym oraz systemom kojarzenia zleceń lub
systemom zgłaszania transakcji przekazywanie Agencji danych
na temat transakcji na hurtowych rynkach energii.
4.

Na użytek ust. 1 informacje przekazują:
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e) repozytoria transakcji zarejestrowane lub uznane na
podstawie mających zastosowanie przepisów Unii
dotyczących obrotu instrumentami pochodnymi, partnerów
centralnych i repozytoriów transakcji; lub

f) właściwy organ, który otrzymał informacje zgodnie z art. 25
ust. 3 dyrektywy 2004/39/WE lub EUNGiPW, jeśli otrzymał
informacje zgodnie z z mającymi zastosowanie przepisami
Unii dotyczącymi obrotu instrumentami pochodnymi, part
nerów centralnych i repozytoriów transakcji.

5.
Na potrzeby monitorowania obrotu na hurtowych
rynkach energii uczestnicy rynku przekazują Agencji oraz
krajowym organom regulacyjnym informacje na temat zdol
ności i wykorzystania instalacji służących do produkcji, maga
zynowania, przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub
zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny bądź infor
macje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji skroplo
nego gazu ziemnego (LNG), w tym dotyczące planowanej
i nieplanowanej niedostępności tych instalacji. Obowiązek spra
wozdawczy spoczywający na uczestnikach rynku jest minimali
zowany poprzez gromadzenie niezbędnych informacji lub ich
części z istniejących źródeł w przypadkach, gdy jest to możliwe.

6.

Komisja w drodze aktów wykonawczych:

a) przyjmuje jednolite zasady dotyczące zgłaszania informacji,
przekazywanych zgodnie z ust. 5, oraz w stosownych przy
padkach odpowiednich progów stosowanych przy zgła
szaniu informacji;

b) określa termin i formę przekazywania takich informacji.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą spraw
dzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2. Uwzględniają one
istniejące obowiązki sprawozdawcze na mocy rozporządzeń
(WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009.
Artykuł 9
Rejestracja uczestników rynku
1.
Uczestnicy rynku zawierający transakcje, które mają być
zgłaszane Agencji na podstawie art. 8 ust. 1, rejestrują się
w krajowym organie regulacyjnym w państwie członkowskim,
w którym mają siedzibę lub w którym stale zamieszkują, lub
jeżeli nie posiadają siedziby w Unii lub nie zamieszkują w Unii,
w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność.

a) uczestnik rynku;
b) osoba trzecia działająca w imieniu uczestnika rynku;
c) system zgłaszania transakcji;
d) rynek regulowany, system kojarzenia zleceń lub inna osoba
zajmująca się zawodowo pośredniczeniem w zawieraniu
transakcji;

Uczestnik rynku rejestruje się tylko w jednym krajowym organie
regulacyjnym. Państwa członkowskie nie wymagają od uczest
nika rynku zarejestrowanego w innym państwie członkowskim
ponownej rejestracji.

Rejestracja uczestników rynku nie wpływa na obowiązek prze
strzegania mających zastosowanie przepisów dotyczących
obrotu i bilansowania.
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2.
Nie później niż trzy miesiące od daty przyjęcia przez
Komisję aktów wykonawczych określonych w art. 8 ust. 2
krajowe organy regulacyjne tworzą krajowe rejestry uczestników
rynku, które na bieżąco aktualizują. W rejestrze każdy uczestnik
rynku otrzymuje niepowtarzalny identyfikator; rejestr zawiera
informacje wystarczające do identyfikacji uczestnika rynku,
w tym stosowne informacje dotyczące jego numeru VAT,
adresu siedziby, osób odpowiedzialnych za decyzje operacyjne
i handlowe oraz najwyższej jednostki kontroli lub beneficjenta
działalności handlowej prowadzonej przez uczestnika rynku.

3.
Krajowe organy regulacyjne przekazują Agencji informacje
zawarte w ich rejestrach krajowych w formacie ustalonym przez
Agencję. Agencja określa ten format we współpracy z tymi
organami i publikuje go do dnia 29 czerwca 2012 r.
W oparciu o informacje przekazane przez krajowe organy regu
lacyjne Agencja tworzy europejski rejestr uczestników rynku.
Krajowe organy regulacyjne i inne właściwe organy posiadają
dostęp do rejestru europejskiego. Z zastrzeżeniem art. 17
Agencja może zadecydować o publicznym udostępnieniu
rejestru europejskiego lub jego fragmentów, pod warunkiem
że nie zostaną ujawnione szczególnie chronione informacje
handlowe dotyczące poszczególnych uczestników rynku.

4.
Uczestnicy rynku, o których mowa w ust. 1 niniejszego
artykułu, składają w krajowym organie regulacyjnym formularz
rejestracyjny przed zawarciem transakcji, która musi zostać
zgłoszona Agencji na podstawie art. 8 ust. 1.

5.
Uczestnicy rynku, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie
powiadamiają krajowy organ regulacyjny o zmianach danych
przekazanych w formularzu rejestracyjnym.
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wane w obrocie hurtowym, otrzymane na podstawie art. 25 ust.
3 dyrektywy 2004/39/WE oraz podstawie mających zastoso
wanie przepisów Unii dotyczących obrotu instrumentami
pochodnymi, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji.
Właściwe organy otrzymujące sprawozdania dotyczące trans
akcji, których przedmiotem są produkty energetyczne sprzeda
wane w obrocie hurtowym na podstawie art. 25 ust. 3 dyrek
tywy 2004/39/WE, przekazują te sprawozdania Agencji.

Agencja i organy odpowiedzialne za nadzór nad obrotem
uprawnieniami do emisji lub instrumentami pochodnymi
bazującymi na uprawnieniach do emisji współpracują ze sobą
i ustanawiają odpowiednie mechanizmy umożliwiające Agencji
dostęp do zapisu transakcji takimi uprawnieniami
i instrumentami pochodnymi, w przypadku gdy organy te
gromadzą informacje dotyczące takich transakcji.

Artykuł 11
Ochrona danych
Niniejsze rozporządzenie nie narusza zobowiązań państw
członkowskich w odniesieniu do przetwarzania przez nie
danych osobowych na podstawie dyrektywy 95/46/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1)
ani zobowiązań Agencji w trakcie wykonywania jej zadań
w odniesieniu do przetwarzania przez nią danych osobowych
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo
wych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym
przepływie takich danych (2).

Artykuł 10
Wymiana informacji między Agencją a innymi organami
1.
Agencja tworzy mechanizmy umożliwiające udostępnienie
informacji, które otrzymuje zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 8,
krajowym organom regulacyjnym, właściwym organom finan
sowym państw członkowskich, krajowym organom ds. konku
rencji, EUNGiPW oraz innym odpowiednim organom. Przed
stworzeniem takich mechanizmów Agencja konsultuje się
z tymi organami.

2.
Agencja zapewnia dostęp do mechanizmów, o których
mowa w ust. 1, wyłącznie organom, które stworzyły systemy
umożliwiające Agencji spełnienie wymogów art. 12 ust. 1.

3.
Repozytoria transakcji zarejestrowane lub uznane na
podstawie mających zastosowanie przepisów Unii dotyczących
obrotu instrumentami pochodnymi, partnerów centralnych
i repozytoriów transakcji udostępniają Agencji odpowiednie
informacje dotyczące produktów energetycznych sprzedawa
nych w obrocie hurtowym i instrumentów pochodnych
bazujących na uprawnieniach do emisji, które gromadzą.

EUNGiPW przekazuje Agencji sprawozdania dotyczące trans
akcji, których przedmiotem są produkty energetyczne sprzeda

Artykuł 12
Niezawodność operacyjna
1.
Agencja zapewnia poufność, integralność i ochronę infor
macji otrzymanych na podstawie art. 4 ust. 2 oraz art. 8 i 10.
Agencja podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zapobie
gania
przypadkom
niewłaściwego
wykorzystania
i nieuprawnionego dostępu do informacji przechowywanych
w swoich systemach.

Krajowe organy regulacyjne, właściwe organy finansowe państw
członkowskich, krajowe organy ds. konkurencji, EUNGiPW
i inne właściwe organy zapewniają poufność, integralność
i ochronę informacji otrzymanych na podstawie art. 4 ust. 2,
art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 5 lub art. 10 oraz podejmują działania
w celu zapobiegania wszelkim przypadkom niewłaściwego
wykorzystania takich informacji.

Agencja określa źródła ryzyka operacyjnego i ogranicza je
poprzez opracowanie odpowiednich systemów, mechanizmów
kontroli i procedur.
(1) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
(2) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

