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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) W niniejszym rozporządzeniu 

ustanowiono w odniesieniu do 

lombardowania wymogi dotyczące 

informowania kontrahentów, co nie 

wyklucza stosowania przepisów 

sektorowych dostosowanych do 

określonych podmiotów, struktur 

i sytuacji. Zatem przewidziane 

w niniejszym rozporządzeniu przepisy 

dotyczące lombardowania powinny 

obowiązywać, przykładowo, w stosunku do 

funduszy i depozytariuszy jedynie w takim 

stopniu, w jakim ramy prawne dla 

funduszy inwestycyjnych, stanowiące lex 

specialis i mające pierwszeństwo przed 

przepisami niniejszego rozporządzenia, 

nie przewidują bardziej surowych 

przepisów dotyczących dalszego 

wykorzystywania zabezpieczenia. 

W szczególności niniejsze rozporządzenie 

nie powinno naruszać żadnych przepisów 

ograniczających możliwość 

lombardowania przez kontrahentów 

instrumentów finansowych, które zostały 

przekazane jako zabezpieczenie przez 

kontrahentów lub inne osoby. 

(18) W niniejszym rozporządzeniu 

ustanowiono zakaz lombardowania. 

Mechanizm ten stwarza istotne ryzyko, 

które może mieć bardzo poważne 

konsekwencje dla całej gospodarki. Poza 

wyłącznymi motywami dotyczącymi 

zwiększania zysków nie ma żadnych 

uzasadnionych podstaw do tego, aby 

zabezpieczenie, które stanowi gwarancję 

wykonania umowy, a zatem istotną 

gwarancję zaufania, mogło być 

lombardowane na potrzeby jednej lub 

wielu różnych transakcji finansowych. 

Or. fr 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Lombardowanie instrumentów 

finansowych otrzymanych jako 

zabezpieczenie 

Lombardowanie instrumentów 

finansowych otrzymanych jako 

zabezpieczenie 

1. Kontrahenci mają prawo do 

lombardowania, jeżeli spełnione są co 

najmniej wszystkie następujące warunki: 

1. Kontrahenci nie mają w żadnym 

wypadku prawa do lombardowania. 

(a) kontrahent przekazujący 

zabezpieczenie został należycie 

poinformowany na piśmie przez 

kontrahenta otrzymującego 

zabezpieczenie o ryzyku, jakie może się 

wiązać z wyrażeniem zgody, o którym 

mowa w lit. b), a w szczególności 

o potencjalnym ryzyku w przypadku 

niewykonania zobowiązania przez 

kontrahenta otrzymującego 

zabezpieczenie; 

 

(b) kontrahent przekazujący 

zabezpieczenie wyraził uprzednio swoją 

wyraźną zgodę, co poświadcza podpisanie 

przez kontrahenta przekazującego 

zabezpieczenie pisemnego uzgodnienia 

lub równoważny alternatywny 

mechanizm. 

 

2. Kontrahenci wykonują swoje prawo do 

lombardowania, jeżeli spełnione są co 

najmniej wszystkie następujące warunki: 

(a) lombardowanie następuje zgodnie 
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z warunkami określonymi w pisemnym 

uzgodnieniu, o którym mowa w ust. 1 

lit. b); 

(b) instrumenty finansowe otrzymane jako 

zabezpieczenie zostają przeniesione na 

rachunek otwarty w imieniu kontrahenta 

otrzymującego zabezpieczenie. 

 

3. Niniejszy artykuł nie narusza bardziej 

surowych przepisów sektorowych, 

w szczególności przepisów dyrektyw 

2011/61/UE i 2009/65/WE. 

 

Or. fr 

 

 


