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c) informację, co do której istnieje wymóg ujawnienia
zgodnie z przepisami ustawowymi lub regulacyjnymi
na szczeblu unijnym lub krajowym, z zasadami rynko
wymi oraz umowami lub zwyczajami obowiązującymi
na danym hurtowym rynku energii, w zakresie, w jakim
taka informacja mogłaby znacząco wpłynąć na ceny
produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie
hurtowym; oraz
d) inną informację, na której rozsądny uczestnik rynku
mógłby częściowo oprzeć swoją decyzję o zawarciu
transakcji lub złożeniu zlecenia dotyczących takiego
produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie
hurtowym.
Uznaje się, że informacja ma szczegółowy charakter, jeśli
wskazuje na zbiór istniejących okoliczności lub okolicz
ności, których zaistnienia w uzasadniony sposób można
się spodziewać, lub na wydarzenie, które wystąpiło lub
którego wystąpienia można w uzasadniony sposób się
spodziewać, a także jeśli jest ona wystarczająco konkretna,
aby umożliwić wyciągnięcie wniosku dotyczącego możli
wego wpływu tego zbioru okoliczności lub wydarzenia
na ceny produktów energetycznych sprzedawanych
w obrocie hurtowym;
2) „manipulacja na rynku” oznacza:
a) zawieranie jakiejkolwiek transakcji lub składanie jakiego
kolwiek zlecenia dotyczących produktów energetycz
nych sprzedawanych w obrocie hurtowym:
(i) które generują lub mogłyby generować fałszywe lub
wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży
produktów
energetycznych
sprzedawanych
w obrocie hurtowym, popytu na takie produkty
lub ich ceny;
(ii) poprzez którą to transakcję lub zlecenie osoba lub
osoby działające w porozumieniu kształtują lub
próbują kształtować cenę jednego lub kilku
produktów
energetycznych
sprzedawanych
w obrocie hurtowym na sztucznym poziomie,
chyba że osoba zawierająca taką transakcję lub
składająca takie zlecenie wykaże, że przyczyny jej
działania są zgodne z prawem, a taka transakcja lub
takie zlecenie są zgodne z praktykami rynkowymi
przyjętymi na danym hurtowym rynku energii; lub
(iii) które stosują lub próbują stosować fikcyjne mecha
nizmy lub wszelkie inne formy oszustwa lub
podstępu, które generują lub mogłyby generować
fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały
dotyczące podaży produktów energetycznych
sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu na
takie produkty lub ich ceny;
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na takie produkty lub ich ceny, w tym rozpowszech
nianie plotek oraz fałszywych lub wprowadzających
w błąd informacji, jeżeli osoba je rozpowszechniająca
wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacja ta
jest fałszywa lub wprowadza w błąd.
Gdy informacja jest rozpowszechniana w ramach dzia
łalności dziennikarskiej lub ekspresji artystycznej, takie
rozpowszechnianie informacji ocenia się, uwzględniając
przepisy regulujące wolność prasy i wolność słowa
w innych mediach, chyba że:
(i) osoby te osiągają – bezpośrednio lub pośrednio –
korzyści lub zyski z rozpowszechniania danej infor
macji; lub
(ii) ujawnienie lub rozpowszechnianie następuje
z zamiarem wprowadzenia w błąd rynku
w odniesieniu do podaży produktów energetycz
nych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu
na takie produkty lub ich ceny;
3) „próba manipulacji na rynku” oznacza:
a) zawieranie jakiejkolwiek transakcji, składanie jakiegokol
wiek zamówienia lub podejmowanie wszelkich innych
działań dotyczących produktu energetycznego sprzeda
wanego w obrocie hurtowym z zamiarem:
(i) wygenerowania fałszywych lub wprowadzających
w błąd sygnałów dotyczących podaży produktów
energetycznych
sprzedawanych
w
obrocie
hurtowym, popytu na takie produkty lub ich ceny;
(ii) kształtowania ceny jednego lub kilku produktów
energetycznych
sprzedawanych
w
obrocie
hurtowym na sztucznym poziomie, chyba że
osoba zawierająca transakcje lub składająca zlecenia
wykaże, że przyczyny jej działania są zgodne
z prawem, a taka transakcja lub takie zlecenie są
zgodne z praktykami rynkowymi przyjętymi na
danym hurtowym rynku energii; lub
(iii) stosowania fikcyjnego mechanizmu lub innych
form oszustwa lub podstępu, które generują lub
mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające
w błąd sygnały dotyczące podaży produktów ener
getycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym,
popytu na takie produkty lub ich ceny;
lub
b) rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem
mediów, w tym Internetu, lub innych środków
z zamiarem wygenerowania fałszywych lub wprowa
dzających w błąd sygnałów dotyczących podaży
produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie
hurtowym, popytu na takie produkty lub ich ceny;

lub
b) rozpowszechnianie poprzez media, w tym Internet, lub
wszelkimi innymi sposobami informacji, która generuje
lub mogłaby generować fałszywe lub wprowadzające
w błąd sygnały dotyczące podaży produktów energe
tycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu

4) „produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym”
oznaczają następujące umowy i instrumenty pochodne bez
względu na miejsce i sposób prowadzonego nimi obrotu:
a) kontrakty na dostawę energii elektrycznej lub gazu
ziemnego w przypadku gdy dostawa ma miejsce w Unii;
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b) instrumenty pochodne dotyczące energii elektrycznej
lub gazu ziemnego wytwarzanych, sprzedawanych lub
dostarczanych w Unii;
c) kontrakty dotyczące przesyłu energii elektrycznej lub
gazu ziemnego w Unii;
d) instrumenty pochodne dotyczące przesyłu energii elek
trycznej lub gazu ziemnego w Unii.
Kontrakty na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej lub
gazu ziemnego na potrzeby klientów końcowych nie
stanowią produktów energetycznych sprzedawanych
w obrocie hurtowym. Jednakże kontrakty dotyczące
dostawy i dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziem
nego do klientów końcowych o zdolności konsumpcji
większej niż próg określony w pkt 5 akapit drugi są trak
towane jako produkty energetyczne sprzedawane w obrocie
hurtowym;
5) „zdolność konsumpcji” oznacza zużycie przez klienta
końcowego energii elektrycznej albo gazu ziemnego przy
wykorzystaniu przez niego swojej pełnej zdolności produk
cyjnej. Obejmuje ono całe zużycie przez tego klienta jako
pojedynczego podmiotu gospodarczego, w zakresie,
w jakim zużycie ma miejsce na rynkach, na których ceny
hurtowe są ze sobą wzajemnie powiązane.
Na użytek niniejszej definicji nie jest uwzględniana zdol
ność konsumpcji w pojedynczych zakładach o zdolności
konsumpcji mniejszej niż 600 GWh rocznie, kontrolowa
nych przez jeden podmiot gospodarczy, w zakresie,
w jakim zakłady te nie wywierają wspólnego wpływu na
ceny na hurtowym rynku energii, ponieważ są zlokalizo
wane na różnych właściwych rynkach geograficznych;
6) „hurtowy rynek energii elektrycznej” oznacza każdy rynek
w obrębie Unii, na którym prowadzony jest obrót produk
tami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym;
7) „uczestnik rynku” oznacza każdą osobę, w tym operatorów
systemów przesyłowych, która przeprowadza transakcje,
obejmujące składanie zleceń, na co najmniej jednym
hurtowym rynku energii;
8) „osoba” oznacza osobę fizyczną lub prawną;
9) „właściwy organ finansowy” oznacza właściwy organ
wyznaczony zgodnie z procedurą określoną w art. 11
dyrektywy 2003/6/WE;
10) „krajowy organ regulacyjny” oznacza krajowy organ regu
lacyjny wyznaczony zgodnie z art. 35 ust. 1 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia
13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej (1) lub art. 39 ust. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE
z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku
wewnętrznego gazu ziemnego (2);
11) „operator systemu przesyłowego” ma znaczenie określone
w art. 2 pkt 4 dyrektywy 2009/72/WE i w art. 2 pkt 4
dyrektywy 2009/73/WE;
(1) Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55.
(2) Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 94.
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12) „jednostka dominująca” oznacza jednostkę dominującą
w rozumieniu art. 1 i 2 siódmej dyrektywy Rady
83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. przyjętej na
podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonso
lidowanych sprawozdań finansowych (3);
13) „jednostka powiązana” oznacza przedsiębiorstwo zależne
albo inną jednostkę, w której posiadane są udziały kapita
łowe, albo jednostkę pozostającą z inną jednostką
w związku w rozumieniu w art. 12 ust. 1 dyrektywy
83/349/EWG;
14) „dystrybucja gazu ziemnego” ma znaczenie określone
w art. 2 pkt 5 dyrektywy 2009/73/WE;
15) „dystrybucja energii elektrycznej” ma znaczenie określone
w art. 2 pkt 5 dyrektywy 2009/72/WE.
Artykuł 3
Zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych
1.
Osobom posiadającym informację wewnętrzną dotyczącą
produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym
zakazuje się:
a) wykorzystywania takiej informacji poprzez nabywanie lub
zbywanie lub próbę nabycia lub zbycia, na rachunek własny
lub na rachunek osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio,
produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie
hurtowym, których informacja ta dotyczy;
b) ujawniania takiej informacji jakiejkolwiek innej osobie, chyba
że takie ujawnianie odbywa się w ramach standardowych
czynności wykonywanych przez te osoby w ramach zatrud
nienia, wykonywania swojego zawodu lub obowiązków;
c) zalecania innej osobie, w oparciu o informację wewnętrzną,
nabycia lub zbycia produktów energetycznych sprzedawa
nych w obrocie hurtowym, do których odnosi się ta infor
macja, lub nakłaniania innej osoby, w oparciu o informację
wewnętrzną, do nabycia lub zbycia takich produktów.
2.
Zakaz ustanowiony w ust. 1 ma zastosowanie do
następujących osób będących w posiadaniu informacji
wewnętrznej dotyczącej produktu energetycznego sprzedawa
nego w obrocie hurtowym:
a) członków organów administrujących, zarządczych
nadzorczych przedsiębiorstwa;

lub

b) osób posiadających udziały w kapitale przedsiębiorstwa;
c) osób posiadających dostęp do informacji z tytułu zatrud
nienia, wykonywania swojego zawodu lub obowiązków;
d) osób, które uzyskały takie informacje w wyniku działania
przestępczego;
e) osób, które wiedzą lub powinny wiedzieć, że dana infor
macja stanowi informację wewnętrzną.
(3) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.

