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Regulacja instrumentów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem

regulowanym w UE
Rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR, rozporządzenie (UE) nr 648/2012)
dotyczyło problemów zaobserwowanych w funkcjonowaniu rynku instrumentów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym w czasie kryzysu finansowego w latach 2007–2008. W maju
2017 r., po dokonaniu dogłębnej oceny, Komisja Europejska zaproponowała zmianę i uproszczenie EMIR w celu
rozwiązania kwestii nieproporcjonalnych kosztów przestrzegania przepisów, kwestii przejrzystości oraz
niewystarczającego dostępu niektórych kontrahentów do rozliczeń. Parlament ma głosować nad tym wnioskiem
podczas czerwcowej sesji plenarnej.

Wniosek Komisji Europejskiej
Wniosek Komisji wymagałby m.in. przestrzegania przez członków rozliczających i ich klientów zasady
świadczenia usług rozliczeniowych na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach
handlowych (FRAND); określa on nową metodę obliczania pozycji w celu ustalenia, czy kontrahent
finansowy podlega obowiązkowi rozliczania; w wyjątkowych okolicznościach uprawniałby Komisję do
czasowego zawieszenia obowiązku rozliczania dla określonej klasy instrumentów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym lub określonego typu kontrahenta; wyłączałby z
obowiązku sprawozdawczego transakcje wewnątrzgrupowe z udziałem kontrahentów niefinansowych;
zobowiązywałby kontrahentów centralnych (CCP) do zapewnienia członkom rozliczającym narzędzi do
symulacji ich wymogów dotyczących początkowego depozytu zabezpieczającego; dodawałby wymogi w
celu zapewnienia jakości zgłaszanych danych dotyczących repozytoriów transakcji; podwyższałby górny
limit grzywien za naruszenie EMIR przez repozytoria transakcji oraz przewidywałby trzyletnie zwolnienie
funduszy emerytalnych z rozliczania centralnego.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 16 maja 2018 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) Parlamentu przyjęła swoje sprawozdanie.
Między innymi członkowie rozliczający i klienci byliby zobowiązani do podjęcia wszelkich kroków w celu
wykrywania konfliktów interesów w ramach grupy podmiotów powiązanych, zapobiegania im, zarządzania
nimi i monitorowania ich występowania, ilekroć mogłoby to mieć negatywny wpływ na zasady FRAND i
przejrzyste świadczenie usług rozliczeniowych, natomiast Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (ESMA) miałby za zadanie opracować regulacyjne standardy techniczne określające
okoliczności, w jakich warunki handlowe spełniają zasady FRAND. Przewiduje się, że w przypadku
kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym zawartych między
kontrahentem niefinansowym z siedzibą w UE a podmiotem z państwa trzeciego, który byłby uznany za
kontrahenta finansowego, gdyby miał siedzibę w UE, pod pewnymi warunkami kontrahent niefinansowy
nie musi przestrzegać obowiązku sprawozdawczego określonego w art. 9; ustala się również, że kontrahenci
niefinansowi, którzy przekraczają próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania, nie powinni podlegać
wyodrębnieniu i wymianie zabezpieczeń w odniesieniu do klas aktywów, w przypadku których nie został
przekroczony próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania. Komisja ECON precyzuje, że prawo dostępu osób
objętych dochodzeniem do akt urzędnika dochodzeniowego nie obejmuje wewnętrznych dokumentów
przygotowawczych ESMA; stanowi, że prawo osób do bycia wysłuchanym nie będzie miało zastosowania
w przypadkach, gdy konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu zapobieżenia znacznej i bezpośredniej
szkodzie dla systemu finansowego; powierza Komisji zadanie nałożenia „obowiązku dołożenia wszelkich
starań” na zainteresowane strony, które mogą przyczynić się do znalezienia rozwiązania kwestii zwolnienia
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systemów programów emerytalnych z obowiązku rozliczania, tak aby systemy te jak najszybciej rozliczały
swoje transakcje instrumentami pochodnymi, oraz powierza Komisji zadanie powołania grupy ekspertów
zainteresowanych stron w celu dokonania oceny postępów w opracowywaniu rozwiązań technicznych
ułatwiających rozliczanie kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem
regulowanym przez systemy programów emerytalnych. Głosowanie nad poprawkami komisji jest
planowane na czerwcowej sesji plenarnej w celu rozpoczęcia negocjacji trójstronnych z Radą, która
uzgodniła swój mandat negocjacyjny dnia 11 grudnia 2017 r.
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