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Naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja kontrahentów centralnych 

Ważna rola odgrywana przez kontrahentów centralnych na rynkach finansowych oraz ich znaczenie systemowe 
wzrosły w następstwie kryzysu finansowego. Zwróciło to jednak uwagę organów regulacyjnych na brak 
zharmonizowanych przepisów dotyczących sytuacji, w których sami kontrahenci mogą być źródłem ryzyka 
systemowego z powodu trudności operacyjnych lub całkowitej upadłości. Aby temu zaradzić, Komisja 
zaproponowała rozporządzenie, nad którym Parlament ma głosować podczas drugiej sesji plenarnej w marcu, 
tak aby zakończyć pierwsze czytanie przed końcem kadencji. 

Kontekst 
Kontrahenci centralni (CCP) to podmioty, które pośredniczą między kontrahentami transakcji finansowej w 
celu zagwarantowania realizacji transakcji. W następstwie kryzysu finansowego ich rola i znaczenie 
systemowe znacznie wzrosły. Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (EMIR) ustanawia wymogi ostrożnościowe 
dla CCP, jak również wymogi dotyczące ich działalności, nadzoru i zarządzania ryzykiem. Żadne 
zharmonizowane przepisy UE nie obejmują jednak sytuacji, w której CCP napotyka trudności finansowe lub 
operacyjne, bądź też zawodzi. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Aby rozwiązać ten problem oraz w następstwie prac międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, 
Komisja zaproponowała rozporządzenie skupiające się na trzech głównych osiach. Po pierwsze, narzędzia 
przygotowawcze i zapobiegawcze, wymagające od (i) CCP – przygotowania planów naprawczych wraz ze 
środkami, które należy podjąć w przypadku, gdy trudności finansowe przekraczają możliwości zarządzania 
ryzykiem w ramach EMIR; (ii) krajowych organów nadzoru – dokonania przeglądu i zatwierdzenia tych 
planów; oraz (iii) organów krajowych – ustanowienia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
na wypadek upadłości CCP. Po drugie, uprawnienia do wczesnej interwencji przysługujące właściwym 
organom, umożliwiające im podjęcie działań w sytuacji, gdy rentowność CCP jest zagrożona, ale przed 
osiągnięciem punktu upadłości lub gdy działania CCP mogą być szkodliwe dla ogólnej stabilności 
finansowej. Wreszcie, instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które mają być uruchamiane 
przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, gdy CCP ogłasza upadłość lub jest zagrożone 
upadłością, gdy żadne alternatywne rozwiązanie rynkowe nie jest wykonalne, a w interesie publicznym leży 
wszczęcie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a nie upadłości CCP. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W poprawkach do wniosku Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego kieruje się zasadą, 
że plany naprawy gospodarczej muszą być kompleksowe i skuteczne i powinny gwarantować, że straty są 
przypisywane zainteresowanym stronom na podstawie ich poziomu odpowiedzialności lub zdolności do 
kontroli ryzyka. W szczególności powinny one: rozróżniać między stratami z tytułu niewykonania 
zobowiązania i niezwiązanych z niewykonaniem zobowiązania (ale w obu przypadkach należy uwzględnić 
straty); zapewniać, że kapitał CCP powinien pokrywać pierwsze straty, zanim uruchomione zostaną inne 
narzędzia odzyskiwania środków; zapewnić znaczną absorpcję strat przez członków rozliczających przed 
zastosowaniem jakichkolwiek innych narzędzi do przypisywania strat klientom; oraz dopilnować, aby 
klienci członków rozliczających, którzy nie wykonują swoich zobowiązań, otrzymywali rekompensatę, jeżeli 
skuteczne odzyskiwanie należności nastąpiło dzięki zmniejszeniu płatności, które otrzymaliby dzięki 
zyskom gospodarczym wynikającym z umowy na instrumenty pochodne. W odniesieniu do środków 
wczesnej interwencji dodaje, że muszą one obejmować uprawnienie do ograniczania lub zakazywania 
jakiegokolwiek wynagrodzenia w formie akcji oraz mogą ograniczać, zakazywać lub zamrażać wszelkie 
wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia. Wreszcie, biorąc pod uwagę wzajemne powiązania 
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globalnych CCP, Komisja proponuje regularne przeprowadzanie kompleksowych testów warunków 
skrajnych i ćwiczeń symulacyjnych w sytuacjach kryzysowych. Chociaż na posiedzeniu plenarnym 
potwierdzono mandat komisji ECON do negocjacji trójstronnych w lutym, przy braku perspektywy 
osiągnięcia porozumienia przed wyborami, pierwsze czytanie ma się zakończyć podczas II sesji plenarnej w 
marcu.  

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2016/0365(COD); 
Komisja przedmiotowo właściwa: ECON; Sprawozdawczynie: 
Kay Swinburne (ECR, Zjednoczone Królestwo) i Babette 
Winter (S&D, Niemcy). Więcej informacji można znaleźć w 
nocie informacyjnej z serii „EU Legislation in Progress” 
[Opracowywanie prawa UE]. 
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