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POLITYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTY REGULACJI UNIJNEGO 
RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
– WZMOCNIENIE ZAUFANIA DO RYNKU 
CZY ZAGROŻENIE DLA JEGO 
PŁYNNOŚCI?

Dariusz Michalski*, Paweł Hawranek**

W	odpowiedzi	na	kryzys	finansowy	i	niedoskonałości	
handlu na rynku finansowym Komisja Europejska (KE) 
przedstawiła	 propozycje	 rozporządzeń	 i	 dyrektyw	 (lub	
ich	aktualizacji),	tworzące	pakiet	konsolidujący	hurtowy	
rynek	 energii	 elektrycznej	 w	 UE	 i	 zwiększający	 jego	
przejrzystość1.	

Decyzje inwestycyjne w elektroenergetyce podejmo-
wane	są	na	podstawie	sytuacji	na	hurtowym	rynku	ener-
gii,	dlatego	powinien	on	cieszyć	się	wysokim	zaufaniem	
–	 wszelkie	 bowiem	 zakłócenia	 jego	 funkcjonowania	
mogą	 prowadzić	 do	 niewłaściwej	 alokacji	 inwestycji,	
wzrostu	zmienności	cen	energii,	 a	w	efekcie	do	nieza-
sadnie	wysokich	jej	cen	dla	odbiorcy	końcowego.	Roz-
wój	 rynku	 instrumentów	 finansowych,	 a	 szczególnie	
wprowadzanie	 do	 obrotu	 nowych	 produktów	 finanso-
wych,	stawia	nowe	wyzwania	przed	przedsiębiorstwami,	
głównie	w	zarządzaniu	ryzykiem.	Instrumenty	finansowe	
są	bowiem	elementem	gospodarowania	prawie	każdego	
przedsiębiorstwa.	 Występowanie	 ryzyka	 finansowego	
nie	jest	ograniczone	jednak	wyłącznie	do	rynków	finan-
sowych.	 Coraz	 częściej	 ryzyko	 to	 odnosi	 się	 także	 do	

rynków	 towarowych	 i	 obejmuje	 kontrakty	 rozliczane	
poprzez	fizyczną	dostawę.	

Takim	rynkiem	towarowym	jest	obecnie	rynek	energii	
elektrycznej.	 Ceny	 na	 nim	 są	 ustalane	 na	 warunkach	
rynkowych.	Coraz	większego	znaczenia	nabiera	handel	
energią	 elektryczną	 na	 rynku	 hurtowym (trading),	 co	
może	 spowodować,	 że	 to	 nie	 podaż	 i	 popyt	 na	 rynku	
towarowym,	 ale	 sytuacja	 na	 rynku	 finansowym	 będą	
decydować	 o	 hurtowych	 cenach	 energii	 elektrycznej,	
oddziałując	równocześnie	na	ceny	dla	klientów	detalicz-
nych.	Zagrożenie	takie	wynika	z	postrzegania	w	Europie	
tradingu	 jako	 atrakcyjnego	 biznesu.	 Na	 kontynencie	
wartość	 tego	handlu	 jest	nadal	niższa	niż	w	Skandyna-
wii,	 a	 zatem	można	 przewidywać	 dalszy	 jego	 rozwój.	
Trading	dąży	bowiem	do	podejmowania	ryzyka	głównie	
na	rynku	terminowym,	handlując	produktami	pochodny-
mi,	zazwyczaj	rozliczanymi	bez	fizycznej	dostawy.	Jest	
to	zasadniczo	inne	podejście	do	prowadzenia	działalno-
ści	gospodarczej	niż	stosowane	przez	tradycyjne	przed-
siębiorstwa	 elektroenergetyczne	 bazujące	 na	 posiada-
nych	aktywach	produkcyjnych,	które	podejmują	ryzyko	
zazwyczaj	na	rynku	towarowym.	

Początkowo	 instrumenty	 finansowe	 służyły	 głównie	
do	zabezpieczenia	ryzyka	zmiany	cen	na	rynku	towaro-
wym,	natomiast	obecnie	w	coraz	większym	stopniu	stają	
się	przedmiotem	spekulacji.	Powstaje	zatem	zagrożenie	
„oderwania	się”	rynku	finansowego	od	bazy,	czyli	rynku	
towarowego.	 Sytuacja	 taka	 sprawia,	 że	 hurtowy	 rynek	
energii elektrycznej w UE wymaga dodatkowych regula-
cji,	 które	 zapewniłyby	 poprawę	 jego	 funkcjonowania,	
wpływając	na	ujednolicenie	praktyk	handlowych.	
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Uaktywnianie	 się	 wyspecjalizowanych	 przedsiębiorstw	 tra-
dingowych,	 funkcjonujących	 na	 hurtowym	 rynku	 energii	 elek-
trycznej,	na	rynku	instrumentów	finansowych	nie	powinno	dzi-
wić.	Rynek	ten	jest	jednym	z	podstawowych	rynków	funkcjonu-
jących	 w	 każdej	 gospodarce.	 Instrument	 finansowy	 można	 
w	 uproszczeniu	 zdefiniować	 jako	 kontrakt	 pomiędzy	 dwoma	
stronami,	który	reguluje	zależność	finansową,	w	jakiej	one	pozo-
stają2.	Obecnie	instrumenty	finansowe,	a	szczególnie	instrumen-
ty pochodne3	mają	coraz	większe	znaczenie	nie	tylko	dla	insty-
tucji	finansowych,	ale	także	przemysłu.	Wiele	firm	zabezpiecza	
swoją	 sytuację	 finansową	 za	 ich	 pomocą.	 Ich	 przydatność	 jest	
jednak	 ściśle	 połączona	 z	 ich	 właściwym	 wykorzystywaniem.	
Wzrost	popularności	 instrumentów	 finansowych	 sprawia,	 że	 są	
one	 coraz	 lepiej	 rozumiane	 i	 coraz	 częściej	 akceptowane,	 co	
znajduje	odbicie	w	zwiększeniu	efektywności	ich	zastosowania.	
Nadal	jednak	potencjalna	dochodowość	instrumentów	pochod-
nych	sprawia,	iż	w	przedsiębiorstwach,	niemających	należytych	
kompetencji	w	zarządzaniu	ryzykiem,	są	wykorzystywane	w	spo-
sób	 spekulacyjny,	 często	 niezgodny	 z	 ich	 charakterem	 i	 bez	
niezbędnej	wiedzy	o	konsekwencjach	ich	stosowania.	

W	następstwie	kryzysu	finansowego	KE	zaproponowa-
ła	dalsze	zwiększenie	nadzoru	nad	rynkiem	terminowym,	
proponując	objąć	nadzorem	rynku	kapitałowego	również	
instrumenty	 terminowe	 rozliczane	 poprzez	 fizyczną	
dostawę	(do	tej	pory	wyłączone).	Znalazło	to	potwierdze-
nie w stanowisku Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
-Społecznego,	który	powtórzył	za	komisarzem	Michelem	
Barnierem,	iż	„Nie można pozwolić, aby rynki finansowe 
pozostały „Dzikim Zachodem”. Instrumenty pochodne 
będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym 
silnie wpływają na gospodarkę realną i wywierają wpływ 
zarówno na oprocentowanie kredytów hipotecznych, jak 
i na ceny produktów żywnościowych. Brak ram regulacyj-
nych w odniesieniu do instrumentów pochodnych będą-
cych przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym 
przyczynił się do kryzysu finansowego i jego poważnych 
następstw, których skutki wszyscy odczuwamy”4.	Może	to	
spowodować,	 że	większość	platform	handlowych	 stanie	
się	rynkami	regulowanymi	na	zasadach	rynku	kapitałowe-
go.	 Planuje	 się	 także	 zwiększenie	 nadzoru	 regulatorów	
rynków	kapitałowych	nad	rynkiem	umów	dwustronnych	
(OTC).

Nowe	regulacje	są	następstwem	kryzysu	finansowego	
i	 negatywnej	 roli	 instrumentów	 pochodnych.	 Komisja	
stoi	na	stanowisku,	że	rynki	finansowe	i	towarowe	prze-
nikają	 się,	 szczególnie	 w	 handlu	 na	 rynku	 hurtowym.	
Dlatego	 należy	 dokonać	 na	 rynku	 energii	 przeglądu	
wyjątków	od	zasad	regulujących	rynki	finansowe.	Doty-
czy	 to	 szczególnie	 przedsiębiorstw	 elektroenergetycz-
nych.	 Celem	 nowych	 regulacji	 na	 rynku	 energii	 elek-
trycznej	jest	większa	przejrzystość	segmentu	hurtowego,	
poprawa integracji rynku oraz zmniejszenie ryzyka sys-
temowego5.	W	 obecnym	 etapie	 prac	 ustawodawczych	
nad	 dyrektywą	MiFID	 II6 kontrakty forward rozliczane 
w	 drodze	 fizycznej	 dostawy	 wyłączono	 z	 zakresu	 tej	
regulacji.	Nie	oznacza	to	jednak,	że	planowane	zmiany	
pozostaną	 bez	 wpływu	 na	 rynek	 energii	 elektrycznej,	
gdyż	 rynki	 towarowe,	 zwłaszcza	 energii	 elektrycznej	
i	 finansowe,	 są	 ze	 sobą	 ściśle	 powiązane.	W	ostatnich	

latach	zwiększa	się	handel	na	hurtowym	rynku	energii,	
co	znajduje	wyraz	w	rozwoju	handlu	derywatami	powią-
zanymi	 z	 tym	 rynkiem.	 Wskazuje	 się,	 że	 rozwój	 ten	
przyczynia	 się	 także	do	wzrostu	cen	nośników	energii,	
które	 osiągają	 poziomy	 nieuzasadnione	 sytuacją	 na	
rynku	surowców	i	bilansami	systemu	elektroenergetycz-
nego.	Dlatego	też	KE	dąży	do	zapewnienia	przejrzystości	
i ujednolicenia regulacji handlu instrumentami pochod-
nymi	na	rynkach	towarowych.	

Znaczenie hurtowego rynku energii elektrycznej

Jednym	z	najważniejszych	wskaźników	efektywności	
funkcjonowania hurtowego rynku energii elektrycznej 
jest	 jego	płynność,	 określana	przez	 liczbę	uczestników	
handlu.	 W	 poszczególnych	 państwach	 UE	 jest	 ona	
różna.	

Przyjęty	w	2009	r.	trzeci	pakiet	liberalizacyjny,	obej-
mujący:	 dwie	 dyrektywy	 rynkowe	 (2009/72/WE	
i	 2009/73/WE),	 dwa	 rozporządzenia	 tzw.	 przesyłowe	 
(nr	 713/2009	 i	 nr	 714/2009)	 oraz	 rozporządzenie	 
nr	 715/2009	 ustanawiające	 Agencję	 ds.	 Współpracy	
Organów	Regulacji	Energii	(Agency for the Cooperation 
of Energy Regulators	 -	 ACER)7	 oraz	 powiązane	 z	 nim	
dokumenty,	miał	doprowadzić	do	powstania	do	2014	r.	
w	 pełni	 zintegrowanego	 europejskiego	 rynku	 energii	
elektrycznej.	Dziś	ocenia	się,	że	do	tego	czasu.	możliwe	
będzie			utworzenie	jednolitego	rynku	hurtowego8,	m.in.	
dzięki	ułatwieniu	przedsiębiorstwom	elektroenergetycz-
nym	 dostępu	 do	 rynków	 narodowych,	 które	 powinny	
stawać	 się	 częścią	 początkowo	 rynków	 regionalnych	
(obecnie	obserwujemy	ten	proces),	a	następnie	jednolite-
go	rynku	unijnego.	

Hurtowy	 rynek	 energii	 elektrycznej,	 poza	 realizacją	
celu	 podstawowego,	 czyli	 zapewnienia	 dostępności	
energii	elektrycznej,	spełnia	następujące	zadania9:

 � pełni	 funkcję	 informacyjną	 (sygnały	 dla	 nowych	
inwestycji,	informacje	dla	oceny	ich	rentowności10);

 � pozwala	na	efektywne	wykorzystanie	aktywów	trwa-
łych	w	elektroenergetyce	–	zarówno	produkcyjnych,	
jak	i	transgranicznych	sieci	przesyłowych;

 � determinuje	 ceny	 energii	 elektrycznej	 dla	 klientów	
na	rynku	detalicznym.

Konsolidacja unijnego rynku energii elektrycznej 
wspiera	jego	rozwój	poprzez	oparcie	decyzji	o	transak-
cjach czy inwestycjach na wiarygodnych informacjach 
o	 cenach.	 Zwiększa	 także	 zaufanie	 jego	 uczestników	
i	klientów	elektroenergetyki.

Propozycję	trzeciego	pakietu	liberalizującego	wspól-
notowy rynek energii elektrycznej i gazu Komisja Euro-
pejska	 przedstawiła	 we	 wrześniu	 2007	 r.	 W	 grudniu	
tegoż	 roku	 zwróciła	 się	 do	 narodowych	 regulatorów	
rynków	energii	i	rynków	finansowych	o	wsparcie	konso-
lidacji	 unijnego	 rynku	 i	 jego	 przejrzystości.	 Powodem	
tego	były	m.in.:	niejednolity	nadzór	regulacyjny	w	pań-
stwach	członkowskich,	ich	różne	podejście	do	manipu-
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lacji	i	nadużyć	na	rynku	energii,	tylko	częściowe	zasto-
sowanie	 regulacji	 rynku	 kapitałowego	 do	 transakcji	 na	
hurtowym	rynku	energii	elektrycznej	oraz	brak	przejrzy-
stości	 handlu	 i	 brak	 dostępu	 regulatorów	 do	 danych	
wpływających	na	mechanizm	rynkowy.	Komisja	uznała	
zatem	 za	 konieczne	 opracowanie	 nowych	 przepisów	
zwiększających	konsolidację	unijnego	hurtowego	rynku	
energii	elektrycznej	i	jego	przejrzystość.

Hurtowy	rynek	energii	elektrycznej	tworzą	następujące	seg-
menty11:
- rynek umów dwustronnych (OTC)	–	jeżeli	istnieje	odpowied-

nia	 płynność	 rynku	 energii	 elektrycznej,	 to	 ten	 segment	
wystarcza	do	zapewnienia	bezpieczeństwa	zasilania.	Trans-
akcje	są	zawierane	telefonicznie	i	na	elektronicznych	platfor-
mach	handlowych	lub	w	wyniku	bezpośrednich	negocjacji;

- rynek terminowy	 (produktów	 standardowych),	 obejmujący	
zarówno	produkty	futures, forward	oraz	opcje	(przykładowo	
notowania	 obejmują	 produkty	 base-load, peak-load, off-
-peak).	 Kontrakty	 futures i forward	 są	 umowami	 między	
sprzedającym	i	kupującym	na	dostawy	ustalonego	wolume-
nu	energii,	po	ustalonej	cenie	w	ściśle	zdefiniowanym	czasie.	
Kontrakty	zawierane	na	 rynku	 finansowym	rzadko	owocują	
fizyczną	 dostawą	 towaru.	 Należy	 je	 raczej	 traktować	 jako	
rodzaj	zakładu,	który	zabezpiecza	przyszłe	ceny	i	ma	jedynie	
skutki	 finansowe.	 Ważne	 jest,	 że	 kontrakty	 na	 tym	 rynku	
mogą	być	wielokrotnie	sprzedawane	i	kupowane.	Stąd	obro-
ty	 na	 rynkach	 finansowych	 są	 kilkakrotnie	 wyższe	 niż	 na	
rynku	z	 fizyczną	dostawą	 (chociaż	 i	 tu	możliwy	 jest	wielo-
krotny	 handel	 tym	 samym	 produktem).	 Rynek	 ten	 należy	
także	 postrzegać	 jako	 miejsce	 umożliwiające	 ograniczenie	
ryzyka	 zmian	 cen.	 Producenci	 zabezpieczają	 swoje	wyniki	
gospodarowania	 zawierając	 kontrakty	 forward	 i	 futures.	
Sprzedawcy energii elektrycznej na rynku detalicznym oraz 
klienci	 przemysłowi,	 bezpośredni	 uczestnicy	 rynku	 energii	
elektrycznej,	 kupując	 energię	 w	 kontraktach	 forward,	 lub	
zajmując	 odpowiednią	 pozycję	 na	 rynku	 futures,	 dokonują	
zabezpieczenia	swoich	kosztów;

- rynek spot, obejmujący:
a) rynek kontraktów w okresie bieżącego miesiąca	 –	 kon-

trakty	 na	 resztę	 miesiąca,	 kontrakty	 na	 poszczególne	
tygodnie	 czy	 dni.	 Transakcje	 handlowe	 są	 zawierane	
zazwyczaj	 na	 rynku	OTC,	 najczęściej	 telefonicznie	 lub	
poprzez internetowe platformy handlowe;

b) rynek z dostawą w dniu następnym (spot day a-head 
market),	notowania	obejmują	każdą	godzinę	 tej	doby	–	
stają	się	one	niezależnymi	produktami.	Handel	powinien	
odbywać	się	w	zasadniczej	części	na	giełdzie	energii12.	
Cena	ustalana	jest	w	punkcie	równowagi	popytu	i	poda-
ży	(fixing).	Giełdy	energii	notują	zazwyczaj	jedynie	ceny	
energii,	 nie	 uwzględniając	 technicznego	 aspektu	 funk-
cjonowania	 rynku	 (np.	 przepływów	 energii	 w	 sieciach	
przesyłowych)13.	Uzupełnieniem	giełd	energii	są	elektro-
niczne	 platformy	 handlowe	 oraz	 część	 rynku	 umów	
bilateralnych.	Notowania	na	tym	rynku	(oraz	jego	płyn-
ność)	 stają	 się	 podstawą	 do	 określenia	 wartości	 instru-
mentów	pochodnych;

c) rynek dnia bieżącego (intraday)	–	umożliwia	skorygowa-
nie	i	zamknięcie	pozycji	przedsiębiorstwa	elektroenerge-
tycznego	 kilka	 godzin	 przed	 dostawą.	 Rynki	 intraday 
zostały	otwarte	m.	 in.	przez	giełdy	w	Niemczech	(EEX),	
Skandynawii	(NordPool)	czy	Holandii	(APX);

d) rynek bilansujący	 (techniczny	mechanizm	 bilansujący),	
korygujący	niedokładności	prognozy	popytu	i	rzeczywi-
stego	zużycia	w	każdej	godzinie.	Aby	zapewnić	efektyw-
ność	 funkcjonowania	 rynku	hurtowego	oraz	możliwość	
zmiany	 dostawcy	 przez	 klientów	 detalicznych,	 należy	
stworzyć	osobny	i	przejrzysty	rynkowy	mechanizm	usta-
lania	kosztów	niezbilansowania,	w	którym	uczestniczyć	
będą	mogli	wszyscy	uczestnicy	 rynku	energii	elektrycz-
nej14.

Propozycja	KE	ma	zapewnić:
1) większą	 przejrzystość	 funkcjonowania	 rynku	 finan-

sowego	 poprzez	 wymóg	 przekazania	 informacji	
o	 handlu	 derywatami	 na	 rynku	OTC	 (bez	względu	
czy	są	to	instytucje	finansowe	czy	inne	przedsiębior-
stwa)	do	repozytoriów	handlowych	(rejestrów	umów)	
oraz	 ich	 udostępnienie	 instytucjom	 nadzoru,	 które	
będą	 mogły	 skutecznie	 rozpoznawać	 problemy	
związane	z	tymi	pozycjami	i	podejmować	działania	
wyprzedzające.	 Ponadto,	 poprzez	 informowanie	
o	 zagregowanych	 wielkościach	 podaży	 i	 popytu	
wszyscy	uczestnicy	 tego	rynku	uzyskają	 jednakowy	
dostęp	do	informacji;

2) zmniejszenie	 ryzyka	kredytowego	dzięki	określeniu	
niezbędnej	wielkości	kapitału	utrzymywanego	przez	
przedsiębiorstwa	 oraz	 gwarantującego	 ciągłość	 ich	
funkcjonowania,	 zwiększeniu	 roli	 i	 znaczenia	
w	zarządzaniu	przedsiębiorstwem	komitetów	ryzyka	
oraz	 obowiązkowemu	 rozliczaniu	 transakcji	 przez	
izby	rozliczeniowe;

3) zmniejszenie ryzyka operacyjnego w wyniku zasto-
sowania	 elektronicznych	 narzędzi	 potwierdzania	
transakcji	 na	 rynku	 OTC,	 co	 powinno	 poprawić	
jakość	określania	pozycji	 i	zobowiązań	podmiotów	
funkcjonujących	na	tym	rynku.

Komisja	 uważa,	 że	 regulacja	 powinna	 objąć	 całość	
rynku	 instrumentów	 wpływających	 na	 gospodarkę	
państw	 członkowskich.	 Istnieje	 bowiem	 ryzyko,	 że	
każde	wyłączenie	zostanie	wykorzystane	przez	uczestni-
ków	tego	handlu15.	

Nowy system regulacyjny unijnej elektroenergetyki – 
główne regulacje

Na	 funkcjonowanie	 unijnej	 elektroenergetyki	 wpły-
wać	 będą	 zarówno	 dotychczasowe	 regulacje	 rynków	
instrumentów	 finansowych,	 które	 podlegają	 w	 części	
przeglądowi	KE,	jak	i	nowe	akty	prawne,	regulujące	pro-
blemy	elektroenergetyki.	

Do	pierwszej	grupy	należą:
-	 MAD	–	planowana	dyrektywa	zmieniająca	dyrektywę	

2003/6/WE	PE	i	Rady	z	28	stycznia	2003	r.	w	sprawie	
wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji 
na	 rynku	 (nadużyć	 na	 rynku)16,	 uniemożliwiająca	
manipulowanie	 danymi	 wpływającymi	 na	 sytuację	
na	 rynku	 –	 planowane	wejście	 w	 życie	 do	 połowy	
2013	r.;

-	 MiFID	II	-	planowana	dyrektywa	zmieniająca	dyrekty-
wę	Komisji	2006/73/WE	z	10	sierpnia	2006	r.	wpro-
wadzająca	 środki	 wykonawcze	 do	 dyrektywy	
2004/39/WE	PE	 i	Rady	w	odniesieniu	do	wymogów	
organizacyjnych	i	warunków	prowadzenia	działalno-
ści	 przez	 przedsiębiorstwa	 inwestycyjne	 oraz	 pojęć	
zdefiniowanych	 na	 potrzeby	 tejże	 dyrektywy17 
i	 zmieniająca	 dyrektywę	 2004/39/WE	 PE	 i	 Rady	 
z	21	kwietnia	2004	r.	w	sprawie	rynków	instrumen-
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tów	 finansowych	 zmieniająca	 dyrektywę	 Rady	
85/611/EWG	 i	 93/6/EWG	 oraz	 dyrektywę	 2000/12/
WE	 PE	 i	 Rady,	 a	 także	 uchylająca	 dyrektywę	 Rady	
93/22/EWG18,	regulująca	zawieranie	transakcji	przez	
instytucje	 finansowe,	 a	 szczególnie	 podejmowanie	
przez	nie	ryzyka	w	imieniu	i	na	rzecz	klientów	-	pla-
nowane	wejście	w	życie	do	końca	2013	r.	(możliwe	
opóźnienie	do	2014	r.);

-	 dyrektywy	 CAD	 i	 CDR	 –	 zmieniające	 dyrektywę	
2006/49/WE	PE	i	Rady	z	14	czerwca	2006	r.	w	spra-
wie	 adekwatności	 kapitałowej	 firm	 inwestycyjnych	
i instytucji kredytowych19	 oraz	 dyrektywę	 2006/48/
WE	PE	i	Rady	z	14	czerwca	2006	r.	w	sprawie	podej-
mowania	i	prowadzenia	działalności	przez	instytucje	
kredytowe20,	ustanawiające	wymogi	kapitałowe	firm	
działających	na	rynkach	finansowych.

Dyrektywy	MAD	i	MiFID	odnoszą	się	tylko	do	instru-
mentów	finansowych	i	w	konsekwencji	regulują	tylko	te	
derywaty	 rynku	 energii	 elektrycznej,	 których	 podstawą	
nie	jest	towar	i	które	są	przedmiotem	handlu	na	giełdach	
(rynki	 regulowane).	Szacuje	się,	że	dotyczy	 to	ok.	16%	
handlu derywatami na rynku energii21.	Jeżeli	dodatkowo	
przyjąć,	że	głównym	celem	dyrektywy	MiFID	było	ure-
gulowanie	działalności	inwestycyjnej	i	ochrona	klientów	
przed	 brakiem	 profesjonalizmu	 usługodawców	 (banki,	
domy	maklerskie),	to	dyrektywa	ta	jedynie	w	ograniczo-
nym	zakresie	regulowała	zawieranie	transakcji	na	rynku	
energii	 elektrycznej	 (towary	 giełdowe	 oraz	 transakcje	
realizowane	w	imieniu	i	na	rzecz	klientów	spoza	grupy	
kapitałowej	usługodawcy	–	przedsiębiorstwa	inwestycyj-
nego).	 Dyrektywa	 MAD,	 choć	 stanowi	 podstawę	 dla	
dobrych	 praktyk	 obrotu	 w	 zakresie	 wykorzystywania	
informacji	 poufnych,	 również	 dotyczy	 tylko	 rynków	
finansowych22,	 a	 zatem	 wpływa	 na	 handel	 na	 rynku	
towarowym.	 Stąd	 ograniczona	 jej	 rola	 na	 rynku	 ener-
gii23.

Do	drugiej	grupy	zalicza	się	nowe	akty	prawne:
 � Regulacje	 odnoszące	 się	 do	 rynku	 instrumentów	
pochodnych	rynku	energii,	które	mogą	oddziaływać	
na	elektroenergetykę	w	całości	(nie	tylko	trading):

-	 EMIR	 –	 rozporządzenie	 w	 sprawie	 instrumentów	
pochodnych,	 partnerów	 centralnych	 i	 repozytoriów	
transakcji24	nakładające	obowiązek	centralnego	roz-
liczania	transakcji	wybranymi	derywatami	handlowa-
nymi	na	rynku	OTC	oraz	 limity	pozycji,	określające	
stopień	zaangażowania	w	określony	produkt,	dla	tego	
handlu	(planowane	wejście	w	życie	do	końca	2012	r.).

 � Regulacje	dotyczące	bezpośrednio	energetyki:
-	 Trzeci	pakiet	 liberalizacyjny	–	uzupełniający	regula-

cje	dotyczące	zbierania	i	wymiany	danych	oraz	spra-
wozdawczości,	 w	 celu	 zapewnienia	 przejrzystości	
funkcjonowania	 rynku.	 Nie	 zapewnia	 on	 jednak	
uczestnikom	 rynku	 energetycznego	 wymaganej,	
natychmiastowej informacji o zmianie sytuacji na 
hurtowym segmencie tego rynku; 

-	 Zharmonizowany	 system	 licencji	 –	 wprowadzenie	
wspólnego	 paszportu	 (jedna	 licencja	 dla	 prowadze-

nia	działalności	na	terenie	UE	wydana	przez	narodo-
wego	regulatora)	dla	przedsiębiorstw	tradingowych;

-	 REMIT	 –	 rozporządzenie	 PE	 i	 Rady	w	 sprawie	 inte-
gralności	 i	 przejrzystości	 rynku	 energii	 (weszło	
w	życie	28	grudnia	2011	r.,	a	rozwiązania	szczegóło-
we	mają	wejść	z	początkiem	2013	r.)25.	

Funkcjonowanie	unijnego	rynku	energii	elektrycznej	
podlegać	będzie	nadzorowi	Europejskiego	Urzędu	Nad-
zoru	 Rynków	 i	 Papierów	 Wartościowych	 (European 
Securities and Markets Authority	 -	ESMA) oraz Agencji 
ds.	Współpracy	Organów	Regulacji	 Energetyki	 (ACER).	
Z	nimi	powinny	współpracować	narodowe	urzędy	regu-
lujące	 rynek	 energii.	 ESMA	 odgrywa	 kluczową	 rolę	
w	nowym	systemie	regulacyjnym	KE.	Agencja	ta	będzie	
odpowiedzialna	za	wskazanie	kontraktów,	które	podle-
gać	będą	obowiązkowi	centralnego	rozliczania.	Będzie	
także	 odpowiedzialna	 za	 funkcjonowanie	 rejestrów	
umów	 	oraz	nadzór	nad	działalnością	 izb	 rozliczenio-
wych,	które	oferują	swe	usługi	w	kilku	państwach	człon-
kowskich.	 ESMA	 będzie	 musiała	 także	 przygotować	
niezbędne	dokumenty	wykonawcze	do	EMIR	(rozporzą-
dzenia	w	sprawie	instrumentów	pochodnych,	partnerów	
centralnych	 i	 repozytoriów	 transakcji)	 oraz	 określić	
standardy	postępowania	dla	wspomnianych	wyżej	insty-
tucji.	

Wymienione	 rozporządzenia	 i	 dyrektywy	 świadczą,	
że	w	najbliższych	latach	można	oczekiwać	wielu	regu-
lacji	dotyczących	rynku	energii	i	instrumentów	finanso-
wych	z	nim	powiązanych.	

Komisja	jest	zdeterminowana	zrealizować	plan	regu-
lacji	rynku	energii	elektrycznej.	Zdecydowane	działania	
są	pochodną	decyzji	politycznych,	które	z	kolei	zapada-
ły	 pod	 wpływem	 pierwszej	 fali	 kryzysu	 finansowego.	
Planuje	się,	że	regulacje	wejdą	w	życie	w	latach	2011-
2013.	 Unia	 Europejska	 podąża	 w	 tym	 przypadku	 za	
Stanami	 Zjednoczonym	 Ameryki,	 gdzie	 odpowiednie	
przepisy	 już	 weszły	 w	 życie	 (ustawa	 Dodda-Franka).	
Istotne	były	również	uwarunkowania	polityczne,	przede	
wszystkim	 deklaracja	 państw	 grupy	 G-20	 o	 potrzebie	
zwiększenia	 regulacji	 rynków	 finansowych	 i	 towaro-
wych.	

KE	 za	 podstawowy	 cel	 uznała	 zapewnienie	 przejrzystości	
hurtowych	rynków	energii,	co	powinno	doprowadzić	do	zwięk-
szenia	 zaufania	 do	 tych	 rynków,	 a	 w	 efekcie	 do	 wzrostu	 ich	
efektywności.	 Powinno	 to	 nastąpić	 poprzez	 kompleksowość	
nowej	regulacji	(zarówno	zakres	podmiotowy,	jak	i	przedmioto-
wy	oraz	geograficzny),	poprawę	integralności	rynku	i	 jego	nad-
zoru	oraz	zmniejszenie	zagrożeń	systemowych	(wyższe	standar-
dy	obowiązujące	uczestników	 i	organizatorów	obrotu)	 i	opera-
cyjnych	(mechanizm	raportowania	oraz	rozliczania	transakcji).

Regulatorzy	 dążą	 do	 ochrony	 przed	manipulacjami	
wpływającymi	na	mechanizm	rynkowy	zarówno	uczest-
ników	rynku	 towarowego,	 jak	 i	konsumentów.	Przykła-
dem	takich	działań	jest	nałożenie	limitów	spekulacji	na	
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Tabela 1

Kalendarz wprowadzania nowych regulacji

Regulacja Przedmiot Wersja ostateczna Wejście w życie

REMIT ograniczenie	nadużyć	na	rynku	energii	
elektrycznej i gazu oraz wzrost jego przej-
rzystości

dostępna 28	grudnia	2011	r.	–	zasadnicze	postano-
wienia	oraz	regulacje	dotyczące	nadużyć	
(wykorzystanie informacji poufnej oraz 
manipulacje),
połowa	2013	r.	–	regulacje	dotyczące	rapor-
towania	transakcji	oraz	szczegółowe	zasady	
dotyczące	nadużyć	

EMIR zasady	rozliczeń	transakcji	i	zasad	obrotu	
instrumentami pochodnymi poza rynkiem 
regulowanym	(OTC)	oraz	wzrost	przejrzy-
stości	rynku		

pierwsze	półrocze	
2012	r.

2013	r.	–	po	uchwaleniu	aktów	delegowa-
nych

Ustawa Dodda-
Franka	-	amerykański	
odpowiednik		EMIR26

zakres	ustawy	obejmuje	również	przepisy	
zawarte	w	EMIR	

dostępny 21	lipca	2011	r.	–	zasadnicze	postanowie-
nia;
1	stycznia	2012	r.	–	przepisy	szczegółowe

MIFID	II/	MIFIR27 systemu udzielania licencji dla instytucji 
finansowych	i	surowsze	wymogi	kapitało-
we i organizacyjne

2013	r.	
(propozycja Komisji 
z	października	2011	r.)

1	stycznia	2014	r.
zakończenie	implementacji	–	2016	r.

MAD/	MAR28 ograniczenie	nadużyć	na	rynku	finanso-
wym	–	odnosi	się	do	podmiotów	i	instru-
mentów	objętych	MiFID	

druga	połowa	2012	r.	
(propozycja Komisji 
z	października	2011	r.)

2013	r.

CRD29 wymagania	kapitałowe	dla	uczestników	
rynku	finansowego	–	odnosi	się	do	pod-
miotów	objętych	MiFID	

druga	połowa	2012	r.	
(propozycja Komisji 
z	października	2011	r.)

2013	r.	z	odroczeniem	rocznym	dla	przed-
siębiorstw	energetycznych

Źródło: Opracowanie własne. 

towary	 na	 różnych	 rynkach	 towarowych	 –	 np.	w	USA	
w	 październiku	 2011	 r.,	 po	 gwałtownych	 i	 nieuzasad-
nionych	wahaniach	 cen	 towarów	 (np.:	 pszenicy,	 ropy,	
złota),	nałożono	limity	pozycji	spekulacyjnej	w	wysoko-
ści	25%	poziomu	z	ostatniego	miesiąca	przed	dostawą	
-	co	oznacza,	że	miesiąc	przed	dostawą	podmiot	powi-
nien	posiadać	przynajmniej	25%	pozycji	z	rynku	finan-
sowego	 na	 rynku	 podstawowym.	 Limit	 ten	 dotyczy	
zarówno	pozycji	rozliczanych	finansowo,	jak	i	kończą-
cych	 się	 dostawą.	 Tego	 typu	 ograniczeniem	 objęto	 
28	 różnych	 towarów	 –	 kontraktów	 z	 fizyczną	 dostawą	
oraz	 powiązanych	 instrumentów	 pochodnych.	 Zasadą	
jest	agregowanie	pozycji	handlowców.	

Niezapowiedziane kontrole

	W	lutym	2012	r.	służby	antymonopolowe	KE	przeprowadzi-
ły	niezapowiedziane	kontrole	w	spółkach	zarządzających	giełda-
mi	energii	elektrycznej.	Miały	one	sprawdzić,	jak	przestrzegane	
są	 zasady	 konkurencji.	 Jak	 zazwyczaj	 w	 takich	 przypadkach	
Komisja	nie	podała	nazw	krajów	ani	giełd.	„Giełdy	energii	elek-
trycznej	 świadczą	 usługi	 ułatwiające	 hurtowy	 obrót	 energią	
elektryczną.	Komisja	ma	obawy,	że	firmy	te	mogą	naruszać	euro-
pejskie	zasady,	które	zakazują	karteli	 i	praktyk	ograniczających	
konkurencję”	-	podano	w	komunikacie.	

Na	podstawie	powyższych	działań	można	wnioskować,	 że	
KE	 będzie	 stanowczo	 egzekwować	 nowo	 ustanowione	 zasady	
funkcjonowania	rynków	energii	elektrycznej.	

Rozporządzenie w sprawie integralności 
i przejrzystości rynku energii (REMIT)

Rozporządzenie	 w	 sprawie	 integralności	 i	 przejrzy-
stości	rynku	energii	ma	zwiększyć	zaufanie	branży	i	kon-
sumentów	do	hurtowych	rynków	energii	poprzez	popra-
wę	 przejrzystości	 i	 przeciwdziałanie	 nadużyciom	 na	
rynku.

Unijny	rynek	energii	elektrycznej	jest	coraz	bardziej	
zliberalizowany	 i	 zintegrowany.	 Ma	 to	 liczne	 konse-
kwencje	dla	handlu	energią	Jedną	nich	jest	wzrost	han-
dlu	 instrumentami	 pochodnymi	 związanymi	 z	 rynkiem	
energii.	Zwiększa	się	przez	to	ryzyko	manipulacji	cena-
mi.	 Chociaż	 kwestię	 nadużyć	 i	 manipulacji	 na	 rynku	
energii	elektrycznej	częściowo	regulują	dyrektywy	MAD	
i	MiFID	I,	Komisja	uznała,	że	ze	względu	na	znaczenie	
rynku energii elektrycznej jest konieczne przygotowanie 
odrębnej	regulacji.	

Rozporządzenie	powinno	ograniczyć	możliwość	osią-
gania	nieuzasadnionych	zysków	na	rynku	energii,	dzięki	
dysponowaniu informacjami nieujawnionymi innym 
uczestnikom	 rynku.	 REMIT	 powinien	 zapełnić	 lukę	
w	regulacjach	rynku	energii,	gdyż	obecne	regulacje	nie	
obejmują	 całości	 handlu	 na	 tym	 rynku,	 odnosząc	 się	
głównie	do	rynku	finansowego,	a	szczególnie	do	rynku	
regulowanego	przez	 instytucje	nadzoru	 rynku	kapitało-
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wego	 (w	 tym	 celu	 zostanie	wdrożone	 zcentralizowane	
informowanie	o	transakcjach).	

REMIT	definiuje	informacje	wrażliwe,	które	mogą	być	
wykorzystane do manipulacji na rynku (insider trading).	
Informacje	te	nie	są	podawane	do	publicznej	wiadomo-
ści,	 dotyczą	 one	 produktów	 hurtowego	 rynku	 energii.	
Upublicznienie	 tych	 informacji	mogłoby	wpłynąć	 zna-
cząco	 na	 ceny	 produktów	 notowanych	 na	 tym	 rynku.	
Komisja	 zabrania	 ich	 wykorzystania	 do	 uzyskiwania	
nieuzasadnionych	zysków.	Manipulacje	na	 rynku	pole-
gają	 na	 zawieraniu	 transakcji	 lub	 składaniu	 zleceń,	
w	wyniku	których:

 � uczestnicy	rynku	otrzymują	fałszywe	sygnały,	
 � ceny	są	ustalane	na	poziomie	nieuzasadnionym	rze-
czywistą	sytuacją	na	rynku	energii	elektrycznej,

 � dochodzi	do	wykorzystania	albo	próby	wykorzysta-
nia	fikcyjnych	narzędzi	lub	do	oszustwa.	

Dlatego	REMIT	nakłada	na	uczestników	rynku	energii	
obowiązek	 upublicznienia	 informacji	 –	 np.	 o	wyłącze-
niu	 bloku	 produkcyjnego	 będącego	 częścią	 instalacji,	
których	są	właścicielami	i	 	których	działanie	tylko	kon-
trolują.	 Zwiększenie	 przejrzystości	 rynku	 energii	 oraz	
ułatwienie	dostępu	do	danych	o	sytuacji	na	nim	powinny	
zachęcić	 nowe	 podmioty	 do	 wchodzenia	 na	 rynek.	
Obecnie	 takie	 dane	 są	 zazwyczaj	 publikowane	 dobro-
wolnie	przez	koncerny	elektroenergetyczne.	

Zakłócenie	 informacji	o	 rynku	ma	 istotne	znaczenie	 szcze-
gólnie	w	sytuacji	integracji	unijnych	rynków	energii	elektrycznej.	
Łączenie	 rynków	 wymaga	 przejrzystości	 w	 zakresie	 podaży	
i	popytu,	wspólnych	zasad	handlu	oraz	wymiany	informacji,	aby	
handlowcy	mogli	wiarygodnie	 przewidywać	 przepływy	 energii	
oraz	 skutecznie	 zarządzać	 dostępem	 do	 połączeń	 systemów	
elektroenergetycznych	(tzw.	CBT).	Po	dodaniu	także	rynku	finan-
sowego,	 wymóg	 przejrzystości	 i	 szybkiej	 informacji	 o	 stanie	
rynku	energii	elektrycznej	staje	się	jeszcze	bardziej	istotny.30

Agencja	ds.	Współpracy	Organów	Regulacji	Energe-
tyki	 powinna	 nadzorować	unijny	 rynek	 energii,	współ-
pracując	z	narodowymi	instytucjami	regulującymi		rynek	
energii	i	rynki	finansowe	oraz	urzędami	antymonopolo-
wymi.	 Będzie	 ona	 odpowiedzialna	 przede	 wszystkim	
zagromadzenie,	 przegląd	 oraz	 udostępnianie	 danych	
o	rynku	energii.	Tak	zdefiniowane	przez	REMIT	funkcjo-
nowanie	ACER	powinno	zapewnić	całościowy	przegląd	
rynku.	ACER	będzie	dostarczać	narodowym	instytucjom	
regulującym	dane	o	transakcjach,	zastępując	w	ten	spo-
sób	narodowe	systemy	przepływu	danych	o	transakcjach	
-	 jest	 to	 odzwierciedleniem	 zwiększonego	 udziału	
w	 handlu	 koncernów	 działających	 na	 wielu	 rynkach	
energii.	Narodowe	instytucje	regulujące	będą	zobowią-
zane	do	karania	za	nieprzestrzeganie	przepisów	REMIT.	
Dlatego	powinny	zostać	wyposażone	w	nowe	uprawnie-
nia	pozwalające	efektywnie	kontrolować	 ich	przestrze-
ganie.	 Mimo	 wprowadzenia	 regulacji	 mocą	 unijnego	
rozporządzenia,	 część	 przepisów,	 zwłaszcza	 karnych,	

będzie	musiała	być	wprowadzona	do	krajowych	 syste-
mów	w	drodze	ustaw.	

ACER	będzie	przedkładać	KE	coroczny	raport	z	prze-
strzegania	 regulacji	 REMIT,	 a	 szczególnie	 w	 zakresie	
manipulacji	i	handlu	wykorzystującego	dane	wrażliwe.

Wejście	 w	 życie	 szczegółowych	 regulacji	 REMIT	 powinno	
upodobnić	unijny	rynek	energii	elektrycznej	do	skandynawskie-
go	 rynku	 energii	 elektrycznej,	 na	 którym	 jego	 uczestnicy	 są	
zobowiązani	do	ujawnienia	na	stronie	giełdy	NoordPool	wszel-
kich	 wrażliwych	 informacji,	 mogących	 wpłynąć	 na	 handel	 na	
rynku	w	ciągu	10	minut	od	ich	wystąpienia.	

Propozycja	 KE	 tworzy	 podwaliny	 spójnego	 systemu	
regulacji	unijnego	rynku	energii	elektrycznej,	zapewnia-
jącego	 jednolite	 traktowanie	 bez	 względu	 na	 miejsce	
transakcji.	 Dostęp	 narodowych	 instytucji	 regulujących	
do informacji o transakcjach pozwoli im efektywniej 
nadzorować	działanie	rynku.	Istotne	jest	jednak	zapew-
nienie	jasnego	podziału	kompetencji	instytucji	regulują-
cych	rynki	energii	i	rynki	kapitałowe,	aby	uniknąć	dublo-
wania	się	ich	działań.	

Zakres i wpływ regulacji

- Rynki	hurtowe	energii:	obrót	gazem	i	energią	elektryczną	na	
rynkach	 regulowanych,	 alternatywnych	 platformach	 obrotu	
(MTF),	wykorzystujący	umowy	lub	instrumenty	pochodne	na	
dostawy	gazu	lub	energii	elektrycznej.

- Powiadamianie	ACER	o	zawartych	transakcjach.
- Powszechna	dostępność	danych	o	aktualnej	sytuacji	na	rynku	

energii	elektrycznej.
- Systemowy zakaz handlu z wykorzystaniem informacji pouf-

nych;
- Zakaz	(prób)	manipulacji	na	rynku.
- Nie	stosuje	się	do	instrumentów	finansowych	objętych	dyrek-

tywą	MAD,	dostaw	do	odbiorcy	końcowego	(chyba	że	zuży-
wa	 on	 ponad	 600	 GWh	 energii	 elektrycznej	 rocznie)	 oraz	
niektórych	 transakcji	 operatorów	 systemów	 przesyłowych	
(zakup	 rezerwy	 mocy	 i	 energii	 na	 potrzeby	 zbilansowania	
systemu	przesyłowego	oraz	 zapewnienia	 jego	bezpiecznego	
funkcjonowania).	

- Handel	prawami	do	emisji	dwutlenku	węgla	(EUA).	

Propozycja zmiany dyrektywy 2004/39/WE - MiFID II

Komisja	Europejska	przedstawiła	propozycję	zmiany	
dyrektywy	2004/39/WE	(MiFID)	w	grudniu	2010	r.	Nowe	
przepisy	mają	 zwiększyć	 zaufanie	 branży	 i	 konsumen-
tów	 do	 rynków	 finansowych	 poprzez	 podniesienie	
wymagań	kapitałowych	oraz	upowszechnienie	regulacji	
(ograniczenie	wyłączeń).	Jest	to	jednocześnie	wypełnie-
nie	celów	ustanowionych	przez	Grupę	G-20	na	spotka-
niu	w	Pittsburgu	we	wrześniu	2009	r.	w	zakresie	stabili-
zacji	 rynków	 finansowych	–	zwiększenie	przejrzystości	
i	 poprawa	 skuteczności	 regulacji.	 Komisarz	 ds.	 rynku	
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wewnętrznego	i	usług	stwierdził,	że	nie	ma	powodu,	aby	
regulacje	 unijne	 były	 mniej	 restrykcyjne	 niż	 regulacje	
obowiązujące	w	Stanach	Zjednoczonych	 (ustawa	Dod-
da-Franka).	

Komisja	dąży	do	standaryzacji	informacji,	które	pod-
legać	będą	obowiązkowi	sprawozdawczemu.	Informacje	
te	 powinny	 obejmować	 kategorię	 i	 tożsamość	 klienta	
oraz	 łączną	 pozycję	 na	 rynku	 hurtowym	 dla	 każdego	
z	nich.	Zwraca	się	uwagę,	że	tzw.	dark pools	pozwalają	
inwestorom	nie	ujawniać	pozycji	na	rynku	finansowym,	
aż	do	jej	faktycznego	wykonania.	Zwiększają	w	ten	spo-
sób	ryzyko	rynkowe.	Inna	propozycja	KE	dotyczy	przed-
siębiorstw,	których	do	tej	pory	nie	obowiązywały	regula-
cje	MiFID,	gdyż	 transakcje	zawierały	na	własny	 rachu-
nek	na	rynku	instrumentów	pochodnych.	Wiele	objętych	
wyłączeniem	 firm	 uważa	 za	 korzystne	 poddanie	 się	
regulacjom	MiFID.	

Innym	problemem	są	przedsiębiorstwa	specjalizujące	
się	w	handlu	na	rynku	hurtowym	(tzw.	 trading o wyso-
kiej częstotliwości),	które	mogą	wpływać	na	 jego	płyn-
ność,	ale	są	objęte	wyłączeniem	i	nie	podlegają	żadnym	
restrykcjom.	Dlatego	Komisja	proponuje	traktować	takie	
podmioty	 jako	objęte	regulacją	MiFID	przedsiębiorstwa	
inwestycyjne,	podlegające	nadzorowi,	który	uniemożli-
wia	destabilizację	rynku.	Planuje	się	także	objęcie	defi-
nicją	instrumentu	finansowego	praw	do	emisji	dwutlen-
ku	węgla	(EUA).	Przedstawiciele	elektroenergetyki	(Eure-
lectric)	dążą,	aby		zmiana	ta	nie	weszła	w	życie,	twier-
dząc,	że	lepszym	rozwiązaniem	są	regulacje	sektorowe	
(np.	REMIT)	.	

Obecnie	 przedsiębiorstwa	 elektroenergetyczne	 nie	
podlegają	dyrektywie	MiFID,	 jeżeli	dokonują	 transakcji	
na	własny	rachunek	na	rynku	derywatów	lub	dostarczają	
usługi	objęte	MiFID	podmiotom	z	tej	samej	grupy	kapi-
tałowej	(z	wyjątków	od	MiFID	I	korzystały	głównie	przed-
siębiorstwa	 elektroenergetyczne).	 Wyjątki	 mają	 być	 zli-
kwidowane	 w	 nowelizowanej	 dyrektywie	 2004/39/WE.	
Docelowo	wyjątek	ma	dotyczyć	jedynie	zabezpieczania	
ryzyka	cenowego.	

Komisja	proponuje	również,	aby	nałożyć	obowiązek	
handlu	 instrumentami	 pochodnymi,	 które	 osiągnęły	
wysoki	poziom	dojrzałości	(płynności	i	mogą	podlegać	
rozliczeniu	przez	właściwą	izbę	rozliczeniową)	poprzez	
giełdy	lub	elektroniczne	platformy	handlowe.	Ponadto,	
przejrzystość	rynku	hurtowego	powinien	zapewnić	obo-
wiązek	zgłaszania	 tych	 transakcji	do	rejestrów	handlo-
wych.	 Takie	 rozwiązanie,	 zdaniem	 Komisji,	 powinno	
przyczynić	 się	 do	wzrostu	 standaryzacji	 handlu,	 rozli-
czania	w	 izbach	 rozliczeniowych	 transakcji	oraz	zgła-
szania	 transakcji	 do	właściwych	 rejestrów31.	 Ponadto,	
wzmocnienie	 roli	 organów	 nadzoru	 rynku	 powinno	
zapewnić	nie	 tylko	osiągniecie	powyższych	celów,	ale	
także	lepszą	koordynację	ich	działań	w	skali	UE	dzięki	
ujednoliceniu	 działań	 krajowych	 instytucji	 regulują-
cych.	

Zakres i wpływ regulacji

- Dodatkowe	zwolnienie	z	art.	2.1	(i)	staje	się	najważniejszym	
zagadnieniem	dla	pionowo	zintegrowanych	koncernów	elek-
troenergetycznych,	 ponieważ	 dopuszcza	 usługi	 zarządzania	
ryzykiem	w	 ramach	grupy	 kapitałowej32;	 dalsze	wyłączenie	
w	oparciu	o	interpretację	pojęcia	„czynności	pomocniczych”,	
które	 zostaną	 określone	 aktach	 niższej	 rangi;	 zwolnienie	 to	
może	być	również	stosowane	przez	podmioty,	które	są	aktyw-
nymi animatorami rynku33	i/lub	aktywnie	działają	na	regulo-
wanych	platformach	obrotu.

- Zwolnienie	 ze	względu	 na	 handel	 na	własny	 rachunek	 (art.	
2.1	(d)	zostanie	ograniczone	i	będzie	stosowane	wobec	człon-
ków		i	uczestników	giełd	lub	alternatywnych	platform	obrotu	
(MTF).

- Wszystkie	 instrumenty	 rozliczane	 poprzez	 fizyczną	 dostawę	
(np.	transakcje	spot,	OTC	forward,	kontrakty	na	import	gazu,	
dostawy	 z	 klientami	 przemysłowymi,	 gaz	 /	 moc	 transporto-
wych	itp.)	są	wyłączone	z	regulacji	podobnie	jak	usługi	ope-
ratorów	systemów	przesyłowych.

- Szerszy	 zakres	 regulacji	 dotyczący	 nieregulowanego	 rynku	
finansowego	 -	 nowa	 kategoria	 zorganizowanych	 systemów	
handlu	(OTF).

- Uprawnienia	do	emisji	dwutlenku	węgla	(EUAs)	uznane	zosta-
ły	za	instrumenty	finansowe	(derywaty	towarowe).

Jest	zatem	możliwe,	że	w	MiFID	II	pozostanie	jedynie	
wyłączenie	 usług	 pomocniczych,	 których	 definicja	
zostanie	 zmieniona	 (będzie	 to	 definicja	 „wąska”),	 oraz	
działalność	na	własny	rachunek	lub	podmiotów	powią-
zanych	 z	 działalnością	 podstawową	 przedsiębiorstwa	
bazującą	 na	 aktywach	 trwałych	 (sprzedaż	 lub	 zakup	
energii	 i	 właściwych	 certyfikatów	 na	 ich	 potrzeby).	
Ponadto,	planuje	się	bezwzględne	rozdzielenie	transak-
cji	 zabezpieczających	 ryzyko	 (hedging)	 od	 tradingu 
realizowanego	w	celu	osiągnięcia	dodatkowych	zysków	
dzięki	zmienności	cen	 (tzw.	prop-trading).	Także	 trans-
akcje	realizowane	na	rynku	regulowanym	(giełdy,	alter-
natywne	platformy	obrotu	–	MTF)	będą	mogły	być	doko-
nywane	 jedynie	 przez	 podmioty	 objęte	 MiFID	 II,	 co	
wpłynie	na	strukturę	zawierania	transakcji	w	zależności	
od	statusu	podmiotu	względem	tej	dyrektywy	–	podmio-
ty	nią	nieobjęte	będą	mogły	handlować	 tylko	na	 rynku	
OTC	i	platformach	obrotu	nie	będących	rynkami	regulo-
wanymi.	 Istotne	 jest	 także,	 że	 wyłączenie	 kontraktów	
forward	spod	regulacji	MiFID	II	dotyczy	tylko	tych	pro-
duktów	rynku	terminowego,	które	nie	są		wysoko	standa-
ryzowane	 i	 centralnie	 rozliczane.	 Nielicencjonowane	
przedsiębiorstwa	 elektroenergetyczne	 będą	miały	 ogra-
niczone	możliwości	wyboru	między	rynkiem	OTC	i	gieł-
dami	energii.	

Chociaż	na	obecnym	etapie	prac	legislacyjnych	kon-
trakty	 forward	wyłączono	 z	 zakresu	 regulacji	MiFID	 II,	
nie	 zostało	 jednoznacznie	 przesądzone,	 że	 produkty	
będące	 przedmiotem	obrotu	 na	 rynkach	 regulowanych	
nie	 zostaną	 ponownie	 włączone	 w	 zakres	 regulacji,	
zgodnie	 z	 pierwotną	 propozycją	 KE.	 Decyzja	 ta	 ma	
szczególne	znaczenie,	gdyż	 transakcje	 forward	są	pod-
stawowym	produktem	na	rynku	energii	elektrycznej	(np.	
w	 Polsce	 jedynym	 produktem	 podstawowym,	 gdyż	 do	
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2012	r.	nie	funkcjonował	rynek	futures	na	giełdzie	-	TGE,	
Towarowa	 Giełda	 Energii,	 zaś	 futures	 jako	 instrument	
finansowy	podlega	MiFID	i	może	być	tylko	wykorzysty-
wany	 jedynie	 przez	 przedsiębiorstwa	 podlegające	 jej	
regulacji).	Ponadto,	objęcie	przedsiębiorstw	elektroener-
getycznych	przez	MiFID	II	sprawi,	że	wszystkie	transak-
cje	 i	ze	wszystkimi	podmiotami	zostaną	objęte	central-
nymi	rozliczeniami	(EMIR)	oraz	wymogami	adekwatno-
ści	kapitałowej	ustanowionymi	przez	CAD	i	CRD34,	co	
przełoży	 się	 na	 dodatkowe	 koszty	 dla	 przedsiębiorstw	
(szacowane	nawet	na	dziesiątki	milionów	euro	rocznie).	

Rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych, 
partnerów centralnych i repozytoriów transakcji - EMIR

Rozporządzenie	EMIR	ma	zmniejszyć	ryzyko	poprzez	
zwiększenie	 wymogów	 w	 zakresie	 sprawozdawczości	
oraz	centralne	rozliczanie	kontraktów	przez	odpowied-
nią	izbę	rozliczeniową	(redukcja	ryzyka	kredytowego).

Nakłada	ono	na	 elektroenergetykę	obowiązek	 rozli-
czania	poprzez	 izbę	 rozliczeniową	derywatów	handlo-
wanych	na	rynku	OTC.	Dla	większości	przedsiębiorstw	
elektroenergetycznych	obowiązek	rozliczania	powstanie	
dopiero po przekroczeniu minimalnego poziomu zaan-
gażowania	w	określone	instrumenty.	który	ustali	Europej-
ski	Urząd	Nadzoru	Rynków	i	Papierów	Wartościowych	
–	ESMA.	Obowiązkowi	rozliczenia	podlegać	będzie:

 � handel	pomiędzy	instytucjami	finansowymi	–	podle-
gającymi	regulacjom	MiFID;	

 � handel	 instrumentami	 standardowymi	 pomiędzy	
podmiotami	 nieobjętymi	 regulacjami	MiFID,	 (jeżeli	
przekroczy	określoną	wartość35).	

Powyższe	rozwiązania	zwiększą	koszty	zabezpiecza-
nia	transakcji	na	rynku	produktów	niestandaryzowanych	
–	zazwyczaj	izba	rozliczeniowa	pobiera	większe	zabez-
pieczenia	 niż	 wymagałyby	 strony	 takiego	 kontraktu.	
Takie	rozwiązanie	pozwoli	jednak	skoncentrować	ryzy-
ko	 kredytowe	 w	 kilku	 miejscach	 (izby	 rozliczeniowe),	
w	których	jest	znacznie	lepiej	kontrolowane	i	zarządza-
ne,	niż	wówczas,	gdy	transakcje	są	zabezpieczane	indy-
widualnie	między	stronami	(ryzyko	to	staje	się	przez	to	
bardziej	„widoczne”,	a	jego	struktura	przejrzysta).	Repre-
zentanci	przedsiębiorstw,	które	mają	zostać	objęte	EMIR	
(a	dziś	 są	zwolnieni	z	obowiązków,	które	on	nakłada),	
proponują,	 aby	 rozporządzenie	 obowiązywało	 tylko	 te	
przedsiębiorstwa,	 które	 nie	 będąc	 instytucjami	 finanso-
wymi	 generują	 ryzyko	 kredytowe,	mogące	wywoływać	
ryzyko systemowe dla gospodarki36.		

Jeżeli	 podmiot,	 który	 nie	 jest	 instytucją	 finansową,	
zajmie	pozycję	na	rynku	derywatów	zakwalifikowanych	
do	nadzoru	przez	ESMA	i	wartość	tej	pozycji	przekroczy	
ustalony	 poziom,	 powinien	 natychmiast	 zgłosić	 to	 do	
ESMA.	 Jeżeli	w	ciągu	jednego	miesiąca	pozycja	będzie	
przekraczać	ustaloną	wartość	graniczną,	to	przyszłe	kon-
trakty	 OTC	 na	 rynku	 derywatów	 będą	 podlegać	 obo-
wiązkowi	 rozliczania	 przez	 izbę.	 Każdy	 kontrakt	 na	

rynku	 derywatów	OTC	 zawarty	 z	 instytucję	 finansową	
będzie	podlegać	zgłoszeniu	do	ESMA.			

Wejście	w	życie	EMIR	powinno	przyczynić	się	także	
do	 zwiększenia	przejrzystości	 transakcji	 na	 rynku	OTC	
dzięki	obowiązkowi	zgłaszania	transakcji	na	rynku	dery-
watów	OTC	do	tzw.	repozytoriów	(rejestrów)	transakcji	
oraz	 organów	 nadzoru.	 Repozytoria	 handlowe	 będą	
podlegać	nadzorowi	ESMA.	Obowiązek	centralnego	roz-
liczenia transakcji w wyspecjalizowanej instytucji 
zmniejsza	ryzyko	kredytowe.	

Zakres i wpływ regulacji

Obowiązek	 rozliczania	 transakcji	poprzez	 izby	 rozliczenio-
we	(zwolnienia	poniżej	progu	minimalnego).	

Największy	 wpływ	 na	 rynek	 kontynentalny,	 choć	 bardziej	
rygorystyczne	wymogi	dotyczące	zabezpieczeń	będą	miały	rów-
nież	wpływ	na	rynek	skandynawski.

Zaostrzenie	wymogów	 zabezpieczenia	 ryzyka	 kredytowego	
i	zarządzania	ryzykiem	dla	kontraktów	na	rynku	pozagiełdowych	
instrumentów	pochodnych	(OTC).

Informacje	i	obowiązki	sprawozdawcze	-	zgłaszanie	do	repo-
zytoriów	transakcji	wszystkich	transakcji	pochodnych.

Zwolnienie	z	obowiązkowego	rozliczania	za	pośrednictwem	
izb	 rozliczeniowych	 transakcji	 wewnątrz	 grupy	 kapitałowej	
(pozostaje	wymóg	sprawozdawczości).

Uwagi końcowe

Kryzys	 finansowy	wykazał,	 że	 brak	 informacji	 o	 skali	
handlu	instrumentami	pochodnymi	przez	przedsiębiorstwa	
na	rynku	umów	bilateralnych	zakłóca	skuteczność	samore-
gulacji	rynków	finansowych	oraz	identyfikację	powstające-
go	na	tych	rynkach	ryzyka	dla	gospodarki.	Przykładem	jest	
ryzyko	kredytowe,	które	okazało	się	znacznie	większe	niż	
szacowały	 urzędy	 regulacyjne	 i	 same	 przedsiębiorstwa	
w	okresie	poprzedzającym	kryzys.	

Zagrożenia	 (destabilizacja	 rynków	 oraz	 malejące	
zaufanie	 do	 zdolności	 samoregulacji	 rynków),	 które	
ujawniły	się	podczas	kryzysu,	dostrzegła	 także	Komisja	
Europejska.	 Postanowiła	 podjąć	 działania	 regulacyjne	
zwiększające	 bezpieczeństwo	 transakcji	 na	 rynkach	
finansowych.	Poprawa	bezpieczeństwa	transakcji	powin-
na	obejmować	również	rynki	towarowe,	a	więc	powinna	
oddziaływać	 na	 elektroenergetykę,	 której	 zaangażowa-
nie	w	handel	 instrumentami	pochodnymi	powiązanymi	
z	rynkiem	energii	zwiększa	się.	

Nowy	 system	 regulacyjny	wpłynie	na	 funkcjonowa-
nie	elektroenergetyki	w	następujący	sposób:

 � ryzyko	wynikające	z	błędnych	decyzji	może	zostać	
zakwalifikowane	jako	naruszenie	REMIT	(także	wzrost	
kosztów	zapewnienia	zgodności	działania	maklerów	
z	REMIT);

 � przedsiębiorstwa	 elektroenergetyczne	 będą	 trakto-
wane	i	regulowane	jak	instytucje	finansowe	w	obsza-
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rze	funkcjonowania	na	rynku	hurtowym,	co	sprawi,	
że	 będę	 zobowiązane	 do	 wydzielenia	 tradingu do 
licencjonowanych	przedsiębiorstw	 (domów	makler-
skich	lub	towarowych	domów	maklerskich);	

 � przedsiębiorstwa	 elektroenergetyczne	 zostaną	 zmu-
szone	do	wypełnienia	wymogów	adekwatności	kapi-
tałowej;

 � z	postanowień	EMIR	wynikną	dodatkowe	finansowe	
obciążenie;

 � negatywny	wpływ	mogą	mieć	regulacje	narzucające	
limity pozycji; 

 � nastąpi	 ograniczenie	 elastyczności	 wyboru	miejsca	
handlu	–	wzrośnie	znaczenie	giełd	i	rynków	regulo-
wanych	 jako	bezpieczniejszych	 z	 punktu	widzenia	
ryzyka systemowego; 

 � wystąpi	 konieczność	 wypełnienia	 często	 dublują-
cych	 się	 obowiązków	 nałożonych	 przez	 MiFID,	
REMIT,	EMIR	w	zakresie	poprawności	funkcjonowa-
nia	rynków,	ich	przejrzystości	i	ograniczenia	ryzyka	
systemowego;

 � wzrosną	 koszty	 związane	z	 rozliczaniem	 transakcji	
w	 izbach	 rozliczeniowych	 (wzrost	 może	 wynieść	
nawet	 miliony	 euro	 rocznie	 oraz	 mieć	 wpływ	 na	
konieczność	zwiększenia	kapitałów	przedsiębiorstw	
elektroenergetycznych,	 nawet	 o	 kilka	 miliardów	
euro)	 –	 w	 zależności	 od	 pozycji	 zajmowanych	 na	
rynku	derywatów;

 � konieczne	 będzie	 wdrożenie	 procedur	 zgodności	
z	nowymi	regulacjami.

Reasumując,	oprócz	stworzenia	szansy	rozwoju	hur-
towego	 rynku	energii	elektrycznej,	nowy	pakiet	 regula-
cyjny	 stwarza	 także	 zagrożenia	 dla	 elektroenergetyki.	
Może	doprowadzić	do	ograniczenia	elastycznego	zabez-
pieczania ryzyka rynkowego i kredytowego oraz do 
zwiększenia	 kosztów	 funkcjonowania	 przedsiębiorstw	
elektroenergetycznych	w	wyniku	wyższych	kosztów	roz-
liczania	transakcji	w	izbach	rozliczeniowych	i	obowiąz-
kowego	wzrostu	kapitału	(wymóg	utrzymania	określone-
go	 ratingu	 finansowego).	 Niewątpliwie	 wzrosną	 też	
obowiązki	 sprawozdawcze	 i	 w	 zakresie	 zapewnienia	
zgodności	z	wymaganiami	(compliance).	Ponadto,	wej-
ście	 w	 życie	 omawianych	 regulacji,	 w	 kształcie	 zgod-
nym	 z	 oczekiwaniami	 KE,	 może	 prowadzić	 do	 zmian	
płynności	 na	 hurtowym	 rynku	 energii	 w	 Unii	 oraz	 do	
ograniczenia	niektórym	podmiotom	dostępu	do	produk-
tów,	miejsc	handlu	bądź	 	nawet	do	„wypchnięcia”	 ich	
z	 rynku	 z	 powodu	 utraty	 konkurencyjności	 kosztowej	
i	spadku	zysków.	Dlatego	też	uczestnicy	rynku	towaro-
wego	podejmują	działania	 lobbingowe,	mające	ograni-
czyć	 zakres	 regulacji	 lub	 przynajmniej	 odsunąć	 ją	
w	czasie,	uzasadniając	to	korzyściami	dla	konkurencyj-
ności	gospodarki	unijnej.	

                    
*	Dr	Dariusz	Michalski,	Akademia	Techniczno-Humanistyczna	

w	Bielsku-Białej.

**	 Radca	 prawny	 Paweł	 Hawranek,	 HAWRANEK	 Kancelaria	
Prawnicza.
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