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Dot. druku senackiego nr 368 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw z dnia 15 kwietnia 2021 roku
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Działając w imieniu Grupy Kapitałowej Towarowej Giełdy Energii S.A. („GK TGE”),
w związku z procedowaniem projektu ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie
ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw i skierowaniem projektu
do prac w Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz w nawiązaniu do uwag
zgłoszonych przez Towarzystwo Obrotu Energią („TOE”) wyrażonych w piśmie
o sygnaturze TOE 17/21/MK z dnia 5 maja 2021 roku, GK TGE uznaje za celowe
przedstawienie uwag i argumentacji w zakresie projektowanego brzmienia art. 38 ust.
2 Prawa energetycznego.
W ocenie Towarowej Giełdy Energii S.A. („TGE”, „Giełda”) projekt nowelizacji ustawy
w zakresie nowego art. 38 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, dotyczącego
„wprowadzenia zabezpieczeń majątkowych w wysokości nie niższej niż 1/12
najwyższych, planowanych przez wnioskodawcę na kolejne 3 lata kalendarzowe
rocznych przychodów z działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja”
w sposób znaczący modyfikuje dotychczasowe zasady ustanawiania zabezpieczeń
realizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”), a jego utrzymanie
w proponowanej

wersji

może

skutkować

powstaniem

systemu

wielokrotnych
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zabezpieczeń na rynku hurtowym energii elektrycznej i gazu ziemnego. Przedsiębiorca
będzie zobligowany do złożenia zabezpieczenia majątkowego na cele związane
z udzieleniem koncesji, jak również zabezpieczenia związanego z obrotem na giełdzie
towarowej, na rynku regulowanym, czy na zorganizowanej platformie obrotu
w przypadku realizowania transakcji na tych rynkach/ platformie. W konsekwencji
spowoduje to wzrost kosztów funkcjonowania dla uczestników rynku, co pośrednio
wpłynie na wzrost obciążeń dla odbiorców końcowych. Dodatkowo, może też
negatywnie wpłynąć na liczbę podmiotów biorących aktywny udział w rynku z uwagi
na dodatkowe bariery wpływające na aktywność na rynkach hurtowych.
Zwracamy również uwagę, że w przypadku realizacji transakcji zawartych na giełdzie
obniżenie ryzyka niewywiązania się kontrahenta z przyjętych zobowiązań gwarantuje
należąca do grupy kapitałowej TGE Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
(„IRGiT”), która odpowiada za bezpieczne rozliczenie transakcji. Dzięki przyjętym
rozwiązaniom, wymagających od uczestników rynku wnoszenia szeregu zabezpieczeń
odpowiednich do generowanego przez nich ryzyka, IRGiT gwarantuje każdorazowe
wykonanie danej transakcji na warunkach ustalonych w momencie jej zawarcia.
Dotyczy to zarówno ryzyka związanego z brakiem zapłaty za dostarczony towar,
jak również ryzyka odstąpienia od realizacji kontraktu zawartego na przyszłość. Dzięki
zawarciu transakcji giełdowej rozliczanej przez IRGiT uczestnicy rynku w pełni
eliminują ryzyko związane z niewypłacalnością lub niesolidnością drugiej strony
transakcji.
System zabezpieczeń funkcjonujący w ramach GK TGE należy uznać za najbardziej
bezpieczny i efektywny. W związku z powyższą argumentacją, w ocenie TGE, system
zabezpieczeń majątkowych realizowany przez Prezesa URE na cele związane
z udzieleniem koncesji, powinien wyłączać z formuły kalkulacji wysokości gwarancji te
przychody, które będą planowane do uzyskania poprzez sprzedaż towarów będących
przedmiotem koncesji na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych, na rynku organizowanym przez podmiot
prowadzący

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

rynek

regulowany

lub

na zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą giełdę
towarową.
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W związku z powyższym wnioskujemy o odpowiednie dostosowanie wskazanego
przepisu, przychylając się do stanowiska TOE, przedstawionego w piśmie z dnia 5 maja
2021 roku.
Dodatkowo uprzejmie informujemy, iż ze strony TGE został zgłoszony przedstawiciel
na najbliższe posiedzenie Komisji w terminie 7 maja 2021 roku.
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