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Poprawka 21
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W dniu 23 września 2009 r. Komisja 
przyjęła wnioski w sprawie trzech 
rozporządzeń ustanawiających europejski 
system organów nadzoru finansowego, w 
tym powołanie trzech europejskich 
organów nadzoru, które mają się 
przyczynić do jednolitego stosowania 
przepisów UE oraz do ustanowienia 
wysokiej jakości wspólnych standardów i 
praktyk w zakresie regulacji i nadzoru. 
Powołane organy to: Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego (EBA) ustanowiony
rozporządzeniem …/…UE, Europejski 
Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami 
Wartościowymi (ESMA) ustanowiony
rozporządzeniem …/…UE oraz Europejski 
Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i 
Pracowniczymi Programami 
Emerytalnymi (EIOPA) ustanowiony
rozporządzeniem …/…UE.

(3) W dniu 23 września 2009 r. Komisja 
przyjęła wnioski w sprawie trzech 
rozporządzeń ustanawiających europejski 
system organów nadzoru finansowego, w 
tym powołanie trzech europejskich 
organów nadzoru, które mają się 
przyczynić do jednolitego stosowania 
przepisów UE oraz do ustanowienia 
wysokiej jakości wspólnych standardów i 
praktyk w zakresie regulacji i nadzoru. 
Powołane organy to: europejski organ 
nadzoru (Europejski Organ Nadzoru
Bankowego) (EBA) ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, 
europejski organ nadzoru (Europejski 
Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych) (ESMA) ustanowiony na 
mocy rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i
europejski organ nadzoru (Europejski 
Organ Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych) (EIOPA) ustanowiony na 
mocy rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
Organy te mają do odegrania zasadniczą 
rolę w utrzymaniu stabilności sektora 
finansowego. W związku z tym istotne jest 
stałe zapewnianie, by rozwijanie ich 
działalności było wysokim priorytetem 
politycznym oraz żeby miały należyte 
zasoby.

Or. en

Poprawka 22
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Instrumentom pochodnym będącym 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym brakuje przejrzystości, gdyż 
są kontraktami negocjowanymi prywatnie i 
informacje ich dotyczące są zwykle 
dostępne wyłącznie stronom kontraktu.
Tworzą one złożoną sieć współzależności, 
co może utrudniać określenie charakteru i 
poziomu ryzyka związanego z 
instrumentami pochodnymi. Kryzys 
finansowy ukazał, że takie właściwości 
zwiększają niepewność w okresach napięć 
rynkowych i w związku z tym stanowią 
ryzyko dla stabilności finansowej.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
warunki służące ograniczaniu tego ryzyka i 
zwiększaniu przejrzystości kontraktów na 
instrumenty pochodne.

(4) Instrumentom pochodnym będącym 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym brakuje przejrzystości, gdyż 
są kontraktami negocjowanymi prywatnie i 
informacje ich dotyczące są zwykle 
dostępne wyłącznie stronom kontraktu.
Tworzą one złożoną sieć współzależności, 
co może utrudniać określenie charakteru i 
poziomu ryzyka związanego z 
instrumentami pochodnymi. Kryzys 
finansowy ukazał, że takie właściwości 
zwiększają niepewność w okresach napięć 
rynkowych i w związku z tym stanowią 
ryzyko dla stabilności finansowej.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
warunki służące ograniczaniu tego ryzyka
poprzez zwiększenie przejrzystości 
kontraktów na instrumenty pochodne.
Większa przejrzystość obrotu poza 
rynkiem regulowanym wzmocni również 
zaufanie między podmiotami działającymi 
na rynku, ułatwi skuteczne kształtowanie 
cen, wzmocni ochronę inwestorów i 
zapewni lepsze wczesne ostrzeganie o 
powstawaniu i skali problemów.

Or. en

Poprawka 23
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Instrumentom pochodnym będącym 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym brakuje przejrzystości, gdyż 
są kontraktami negocjowanymi prywatnie i 
informacje ich dotyczące są zwykle 
dostępne wyłącznie stronom kontraktu.
Tworzą one złożoną sieć współzależności, 

(4) Instrumentom pochodnym będącym 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym brakuje przejrzystości, gdyż 
są kontraktami negocjowanymi prywatnie i 
informacje ich dotyczące są zwykle 
dostępne wyłącznie stronom kontraktu.
Jest rzeczą istotną, by te instrumenty 
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co może utrudniać określenie charakteru i 
poziomu ryzyka związanego z 
instrumentami pochodnymi. Kryzys 
finansowy ukazał, że takie właściwości 
zwiększają niepewność w okresach napięć 
rynkowych i w związku z tym stanowią 
ryzyko dla stabilności finansowej.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
warunki służące ograniczaniu tego ryzyka i 
zwiększaniu przejrzystości kontraktów na 
instrumenty pochodne.

finansowe stały się bardziej przejrzyste i 
dostępne. Tworzą one złożoną sieć 
współzależności, co może utrudniać 
określenie charakteru i poziomu ryzyka 
związanego z instrumentami pochodnymi.
Kryzys finansowy ukazał, że takie 
właściwości zwiększają niepewność w 
okresach napięć rynkowych i w związku z 
tym stanowią ryzyko dla stabilności 
finansowej. Niniejsze rozporządzenie 
ustanawia warunki służące ograniczaniu 
tego ryzyka i zwiększaniu przejrzystości 
kontraktów na instrumenty pochodne.

Or. en

Poprawka 24
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu uzyskania kompleksowego 
obrazu sytuacji na rynku, repozytoriom 
transakcji należy zgłaszać zarówno 
rozliczone, jak i nierozliczone kontrakty.

(23) W celu uzyskania kompleksowego 
obrazu sytuacji na rynku, repozytoriom 
transakcji należy zgłaszać zarówno 
rozliczone, jak i nierozliczone kontrakty w 
krótkim terminie.

Or. en

Poprawka 25
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Kary za naruszenie obowiązku 
rozliczania i obowiązku zgłaszania 
powinny być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa członkowskie 

(25) Kary za naruszenie obowiązku 
rozliczania i obowiązku zgłaszania 
powinny być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa członkowskie 
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powinny stosować powyższe kary w 
sposób, który nie ogranicza skuteczności 
tych przepisów.

powinny stosować powyższe kary w 
sposób, który nie ogranicza skuteczności 
tych przepisów. Państwa członkowskie 
powinny zagwarantować, że nakładane 
kary będą podawane do wiadomości 
publicznej oraz że sprawozdania z oceny 
skuteczności obowiązujących przepisów 
będą publikowane regularnie.

Or. en

Poprawka 26
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) CCP powinien dysponować solidnymi 
ramami zarządzania ryzykiem 
pozwalającymi mu na zarządzanie 
ryzykiem kredytowym, ryzykiem utraty 
płynności, ryzykiem operacyjnym i innymi 
rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem, jakie 
ponosi lub jakie stanowi dla innych 
podmiotów w wyniku współzależności.
CCP powinien dysponować odpowiednimi 
procedurami i mechanizmami dotyczącymi 
sposobu postępowania w przypadku 
niewykonania zobowiązania przez członka 
rozliczającego. W celu ograniczenia do 
minimum efektu domina, który może 
wywołać niewykonanie zobowiązania, 
CCP powinien dysponować 
rygorystycznymi wymogami dotyczącymi 
uczestnictwa, uzyskać odpowiednie 
depozyty początkowe, utrzymywać 
fundusz na wypadek niewykonania 
zobowiązań i inne zasoby finansowe na 
pokrycie ewentualnych strat.

(37) CCP powinien dysponować solidnymi 
ramami zarządzania ryzykiem 
pozwalającymi mu na zarządzanie 
ryzykiem kredytowym, ryzykiem utraty 
płynności, ryzykiem operacyjnym i innymi 
rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem, jakie 
ponosi lub jakie stanowi dla innych 
podmiotów w wyniku współzależności.
CCP powinien dysponować odpowiednimi 
procedurami i mechanizmami dotyczącymi 
sposobu postępowania w przypadku 
niewykonania zobowiązania przez członka 
rozliczającego. W celu ograniczenia do 
minimum efektu domina, który może 
wywołać niewykonanie zobowiązania, 
CCP powinien dysponować 
rygorystycznymi wymogami dotyczącymi 
uczestnictwa, uzyskać odpowiednie 
depozyty początkowe, utrzymywać 
fundusz na wypadek niewykonania 
zobowiązań i inne zasoby finansowe na 
pokrycie ewentualnych strat. W ramach 
funkcji zarządzania ryzykiem oraz w celu 
pokrycia jego ekspozycji wobec jego 
członków rozliczających CCP powinien 
akceptować jedynie wysoce płynne 
zabezpieczenia o minimalnym ryzyku 
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kredytowym i rynkowym. Rodzaj aktywów 
mogących podlegać akceptacji jako 
zabezpieczenie można w pewnym zakresie 
dostosować do charakteru kontrahenta. 
W odniesieniu do kontrahentów 
niefinansowych CCP mogą w razie 
potrzeby akceptować gwarancje bankowe 
lub równoważne aktywa jako 
zabezpieczenie.

Or. en

Poprawka 27
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) W celu sprawowania skutecznego 
nadzoru nad repozytoriami transakcji 
ESMA powinien mieć prawo do 
prowadzenia dochodzeń i kontroli na 
miejscu.

(47) W celu sprawowania skutecznego 
nadzoru nad repozytoriami transakcji 
ESMA powinien mieć kompetencje do 
prowadzenia dochodzeń i kontroli na 
miejscu.

Or. en

Poprawka 28
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) „niezależny członek zarządu” oznacza 
członka zarządu nieposiadającego 
stosunków gospodarczych, więzów 
rodzinnych bądź innych relacji 
prowadzących do konfliktu interesów z 
CCP, akcjonariuszem(-ami) 
posiadającym(-i) pakiet kontrolny, 
kierownictwem bądź członkami 

(21) „niezależny członek zarządu” oznacza 
członka zarządu nieposiadającego
dawnych lub obecnych stosunków 
gospodarczych, więzów rodzinnych bądź 
innych relacji prowadzących do konfliktu 
interesów z CCP, akcjonariuszem(-ami) 
posiadającym(-i) pakiet kontrolny, 
kierownictwem bądź członkami 
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rozliczającymi lub ich kierownictwem; rozliczającymi lub ich kierownictwem;

Or. en

Poprawka 29
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kontrahent finansowy rozlicza 
wszystkie kontrakty dotyczące 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym uznane za kwalifikujące się 
do rozliczenia zgodnie z art. 4, zawarte z 
innymi kontrahentami finansowymi w 
odpowiednich CCP wymienionych w 
rejestrze, o którym mowa w art. 4 ust. 4.

1. Kontrahent finansowy i kontrahent 
niefinansowy, o którym mowa w art. 7 ust. 
2, rozlicza wszystkie kontrakty dotyczące 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym uznane za kwalifikujące się 
do rozliczenia zgodnie z art. 4, zawarte z 
innymi kontrahentami finansowymi w 
odpowiednich CCP wymienionych w 
rejestrze, o którym mowa w art. 4 ust. 4.
Obowiązek rozliczania nie obejmuje 
żadnego z kontrahentów, jeżeli 
przynajmniej jeden z nich jest 
kontrahentem niefinansowym poniżej 
progu powodującego obowiązek 
rozliczania.

Or. en

Poprawka 30
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kontrahent finansowy rozlicza 
wszystkie kontrakty dotyczące 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym uznane za kwalifikujące się 

1. Kontrahent finansowy rozlicza 
wszystkie kontrakty dotyczące 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym uznane za kwalifikujące się 
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do rozliczenia zgodnie z art. 4, zawarte z 
innymi kontrahentami finansowymi w 
odpowiednich CCP wymienionych w 
rejestrze, o którym mowa w art. 4 ust. 4.

do rozliczenia zgodnie z art. 4, zawarte z 
innymi kontrahentami finansowymi w 
odpowiednich CCP wymienionych w 
rejestrze, o którym mowa w art. 4 ust. 4.
Obowiązek rozliczania nie obejmuje 
żadnego z kontrahentów, jeżeli 
przynajmniej jeden z nich jest 
kontrahentem niefinansowym poniżej 
progu powodującego obowiązek 
rozliczania, o którym mowa w art. 7 ust. 2.

Or. en

Poprawka 31
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kontrahent finansowy rozlicza 
wszystkie kontrakty dotyczące 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym uznane za kwalifikujące się 
do rozliczenia zgodnie z art. 4, zawarte z 
innymi kontrahentami finansowymi w 
odpowiednich CCP wymienionych w 
rejestrze, o którym mowa w art. 4 ust. 4.

1. Kontrahent finansowy i kontrahent 
niefinansowy, o którym mowa w art. 7 ust. 
2, rozlicza wszystkie kontrakty dotyczące 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym uznane za kwalifikujące się 
do rozliczenia zgodnie z art. 4, zawarte z 
innymi kontrahentami finansowymi w 
odpowiednich CCP wymienionych w 
rejestrze, o którym mowa w art. 4 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli kontrahent niefinansowy wykracza poza próg powodujący obowiązek rozliczania, nie 
powinien być zmuszany do rozliczania swoich kontraktów dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, tylko dlatego że jego 
kontrahent jest instytucją finansową lub kontrahentem niefinansowym wykraczającym poza 
taki próg. W przeciwnym wypadku całe podejście do progów oraz test z art. 7 ust. 4 nie 
miałyby sensu. Prowadziłoby to również do niezamierzonej konsekwencji polegającej na tym, 
że kontrahenci finansowi powinni unikać wchodzenia w transakcje z instytucjami 
finansowymi.
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Poprawka 32
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek rozliczenia, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, nie odnosi się do 
kontraktów dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym 
zawartych przez kontrahenta finansowego 
lub niefinansowego, o którym mowa w 
art. 7 ust. 2, z jego jednostką dominującą, 
jednostką zależną lub inną jednostką 
zależną od jego jednostki dominującej.

Or. en

Uzasadnienie

Jednostki niefinansowe często wykorzystują pojedynczą jednostkę do zmniejszenia ryzyka 
grupowego. Z tego względu powinno być możliwe przeniesienie ryzyka handlowego wewnątrz 
grupy bez uruchamiania obowiązku sprawozdawczości i rozliczenia.  W wielu przypadkach 
mogą wystąpić wymogi prawne, które decydują, jakie przedsiębiorstwa grupowe mogą 
związać się z kontrahentami zewnętrznymi w celu zmniejszenia ryzyka handlowego. 
Odstępstwa dla transakcji wewnątrz grupy uznaje się również w innych głównych aktach 
prawodawstwa o rynku finansowym (np. MiFID).

Poprawka 33
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek rozliczania obejmuje również 
kontrahentów finansowych i kontrahentów 
niefinansowych, o których mowa w art. 7 
ust. 2, zawierających kwalifikujące się do 
rozliczania kontrakty dotyczące 

Obowiązek rozliczania obejmuje również 
kontrahentów finansowych i kontrahentów 
niefinansowych, o których mowa w art. 7 
ust. 2, zawierających kwalifikujące się do 
rozliczania kontrakty dotyczące 
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instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym z podmiotami z państw 
trzecich.

instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym z podmiotami z państw 
trzecich, które są – podobnie – albo 
kontrahentami finansowymi, albo 
kontrahentami niefinansowymi 
przekraczającymi próg powodujący 
obowiązek rozliczania.

Or. en

Poprawka 34
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek rozliczania obejmuje również 
kontrahentów finansowych i kontrahentów 
niefinansowych, o których mowa w art. 7 
ust. 2, zawierających kwalifikujące się do 
rozliczania kontrakty dotyczące 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym z podmiotami z państw 
trzecich.

Obowiązek rozliczania obejmuje również 
kontrahentów finansowych i kontrahentów 
niefinansowych, o których mowa w art. 7 
ust. 2, zawierających kwalifikujące się do 
rozliczania kontrakty dotyczące 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym z podmiotami z państw 
trzecich. W przypadku gdy kontrahenci 
niefinansowi, którzy nie podlegają 
obowiązkowi rozliczania, zawierają 
kontrakty dotyczące instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym z 
innymi kontrahentami finansowymi lub 
niefinansowymi, obowiązek rozliczania 
nie powstaje.

Or. de

Poprawka 35
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek rozliczania obejmuje również
kontrahentów finansowych i kontrahentów 
niefinansowych, o których mowa w art. 7 
ust. 2, zawierających kwalifikujące się do 
rozliczania kontrakty dotyczące 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym z podmiotami z państw 
trzecich.

Obowiązek rozliczania nie obejmuje
żadnego z kontrahentów, jeżeli 
przynajmniej jeden z nich jest 
kontrahentem niefinansowym poniżej 
progu powodującego obowiązek 
rozliczania, o którym mowa w art. 7 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli kontrahent niefinansowy wykracza poza próg powodujący obowiązek rozliczania, nie 
powinien być zmuszany do rozliczania swoich kontraktów dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, tylko dlatego że jego 
kontrahent jest instytucją finansową lub kontrahentem niefinansowym wykraczającym poza 
taki próg. W przeciwnym wypadku całe podejście do progów oraz test z art. 7 ust. 4 nie 
miałyby sensu. Prowadziłoby to również do niezamierzonej konsekwencji polegającej na tym, 
że kontrahenci finansowi powinni unikać wchodzenia w transakcje z instytucjami 
finansowymi.

Poprawka 36
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek rozliczania obejmuje również 
kontrahentów finansowych i kontrahentów 
niefinansowych, o których mowa w art. 7 
ust. 2, zawierających kwalifikujące się do 
rozliczania kontrakty dotyczące 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym z podmiotami z państw 
trzecich.

Obowiązek rozliczania obejmuje również 
kontrahentów finansowych i kontrahentów 
niefinansowych, którzy przekraczają próg 
powodujący obowiązek rozliczania, o
którym mowa w art. 7 ust. 2, 
zawierających kwalifikujące się do 
rozliczania kontrakty dotyczące 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym z podmiotami z państw 
trzecich.
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Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie jest konieczne z uwagi na zwiększenie jasności tekstu.

Poprawka 37
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązku rozliczania, o którym mowa w 
poprzednich akapitach, nie stosuje się do 
kontraktów dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym, 
zawieranych przez kontrahenta 
finansowego lub niefinansowego z jego 
jednostką dominującą, jednostką zależną 
lub inną jednostką zależną od jego 
jednostki dominującej.

Or. de

Uzasadnienie

Transakcje wewnętrzne, które służą grupowemu zarządzaniu płynnością lub ryzykiem, 
powinny zostać wyłączone z obowiązku rozliczania za pośrednictwem CCP, gdyż w 
przeciwnym razie zabraknie zachęt do skutecznego grupowego zarządzania płynnością lub 
ryzykiem.

Poprawka 38
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powyższych akapitów nie stosuje się do 
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kontraktów dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym, 
zawieranych przez instytucję finansową 
lub niefinansową z jej jednostką 
dominującą, jednostką zależną lub inną 
jednostką zależną od jej jednostki 
dominującej.

Or. de

Uzasadnienie

Transakcje wewnętrzne, które służą grupowemu zarządzaniu płynnością lub ryzykiem, 
powinny zostać wyłączone z obowiązku rozliczania za pośrednictwem CCP, gdyż w 
przeciwnym razie zabraknie zachęt do skutecznego grupowego zarządzania płynnością lub 
ryzykiem.

Poprawka 39
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) datę, z którą obowiązek rozliczania 
wchodzi w życie.

b) datę, z którą obowiązek rozliczania 
wchodzi w życie, a która nie jest 
wcześniejsza niż data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, oraz ramy 
czasowe, w których kontrahenci lub ich 
kategorie zaczynają podlegać 
obowiązkowi rozliczania.

Or. en

Poprawka 40
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed podjęciem decyzji ESMA 
przeprowadza konsultację społeczną oraz, 
w stosownych przypadkach, konsultuje się 
z właściwymi organami państw trzecich.

Przed podjęciem decyzji ESMA 
przeprowadza konsultację społeczną oraz 
konsultuje się z właściwymi dla 
konkretnych rynków handlowych
organami europejskimi lub organami
państw trzecich. Przed podjęciem decyzji o 
kwalifikacji kategorii instrumentów 
pochodnych do obowiązku rozliczania 
zgodnie z art. 3 uwzględnia się ich 
fachową opinię.

Or. de

Poprawka 41
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z kwalifikacji do obowiązku rozliczania 
zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu 
wyłącza się w szczególności następujące 
kategorie instrumentów pochodnych 
rynków surowcowych, jako że nie nadają 
się one do standaryzacji:
- długoterminowe umowy o zakup i 
dostawy energii;
- umowy o zakup i dostawy energii z 
elastycznością w ilości;
- umowy o zakup i dostawy energii ze 
zobowiązaniami typu „take or pay”;
- umowy, w których ceny powiązane są z 
niepłynnymi indeksami lub z indeksami 
nieustalanymi na co dzień.

Or. de
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Poprawka 42
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania ust. 3 i 3a ESMA 
może opracować projekt wykonawczych 
standardów technicznych w celu 
ustalenia, czy kontrahenci lub kontrakty 
dotyczące instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym mogą stworzyć 
zagrożenie dla właściwego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych lub stabilności całości lub 
części systemu finansowego w Unii.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010*.
ESMA przedstawi Komisji te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
do dnia 30 czerwca 2012 r.
* Dz.U.: proszę wstawić numer 
rozporządzenia zawartego w dokumencie 
PE-CONS 42/10.

Or. en

Poprawka 43
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Z własnej inicjatywy i po konsultacji z 
Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego

5. Z własnej inicjatywy i po konsultacji z 
Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego
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(ESRB) ESMA identyfikuje kategorie 
kontraktów na instrumentach pochodnych, 
które powinny być uwzględnione w 
publicznym rejestrze, a na których 
rozliczanie żaden CCP nie otrzymał 
jeszcze zezwolenia, oraz powiadamia o 
nich Komisję.

(ESRB) oraz po konsultacji z organami 
europejskimi lub organami państw 
trzecich, właściwymi dla konkretnych 
rynków handlowych, ESMA identyfikuje 
kategorie kontraktów na instrumentach 
pochodnych, które powinny być 
uwzględnione w publicznym rejestrze, a na 
których rozliczanie żaden CCP nie 
otrzymał jeszcze zezwolenia, oraz 
powiadamia o nich Komisję.

Or. de

Poprawka 44
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy repozytorium 
transakcji nie ma możliwości 
zarejestrowania danych dotyczących 
kontraktu dotyczącego instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, kontrahenci 
finansowi przekazują informacje na temat
ich pozycji w tych kontraktach
właściwemu organowi wyznaczonemu 
zgodnie z art. 48 dyrektywy 2004/39/WE.

2. W przypadku gdy repozytorium 
transakcji nie ma możliwości 
zarejestrowania danych dotyczących 
kontraktu dotyczącego instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, kontrahenci 
finansowi przekazują informacje na temat
swoich kontraktów dotyczących 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym właściwemu organowi 
wyznaczonemu zgodnie z art. 48 
dyrektywy 2004/39/WE.

Or. en

Poprawka 45
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit czwarty 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA opracowuje projekty tych 
regulacyjnych standardów technicznych do
przedstawienia ich Komisji do dnia 30 
czerwca 2012 r.

Po przeprowadzeni konsultacji 
publicznych ESMA przedstawia Komisji
projekty tych regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia 30 czerwca 2012 r.

Or. en

Poprawka 46
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy kontrahent 
niefinansowy zajmuje pozycje w 
kontraktach dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym 
przekraczających próg powodujący 
obowiązek informowania, który ma zostać 
ustalony zgodnie z ust. 3 lit. a), 
powiadamia o tym fakcie właściwy organ 
wyznaczony zgodnie z art. 48 dyrektywy 
2004/39/WE, uzasadniając zajęcie tych 
pozycji.

skreślony

Kontrahent niefinansowy podlega 
obowiązkowi zgłaszania określonemu w 
art. 6 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Próg powodujący obowiązek rozliczania jest wystarczającą podstawą do określenia 
odpowiedniej polityki rozliczania. Próg powodujący obowiązek informowania byłyby 
dodatkowym obciążeniem biurokratycznym dla instytucji niefinansowych niż korzyścią dla 
rynków instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.
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Poprawka 47
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy kontrahent 
niefinansowy zajmuje pozycje w 
kontraktach dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym 
przekraczających próg powodujący 
obowiązek rozliczania, który ma zostać 
ustalony zgodnie z ust. 3 lit. b), podlega 
obowiązkowi rozliczania określonemu w 
art. 3 w odniesieniu do wszystkich 
posiadanych przez niego i kwalifikujących 
się do rozliczania kontraktów dotyczących 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym.

2. W przypadku gdy kontrahent 
niefinansowy zajmuje pozycje netto i 
ekspozycje w kontraktach dotyczących 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym przekraczających próg 
powodujący obowiązek rozliczania, który 
ma zostać ustalony zgodnie z ust. 3 lit. b),
w okresie kolejnych 90 dni, podlega 
obowiązkowi rozliczania określonemu w 
art. 3 w odniesieniu do wszystkich 
posiadanych przez niego i kwalifikujących 
się do rozliczania kontraktów dotyczących 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym oraz powiadamia właściwy 
organ wyznaczony z godnie z art. 48 
dyrektywy 2004/39/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Naruszenie progu powodującego obowiązek rozliczania powinno nastąpić w ciągu 90 
kolejnych dni, zanim zrodzi się obowiązek rozliczania. Jest to konieczne w celu uniknięcia 
sytuacji, w której krótkoterminowe przekroczenie progu (np. wynikające z niestabilnej 
sytuacji cen rynkowych) powoduje wystąpienie obowiązku rozliczania. Dany kontrahent 
niefinansowy zawiadamia właściwy organ o takim przekroczeniu progu powodującego 
obowiązek rozliczania.

Poprawka 48
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy kontrahent 
niefinansowy zajmuje pozycje w 
kontraktach dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym 
przekraczających próg powodujący 
obowiązek rozliczania, który ma zostać 
ustalony zgodnie z ust. 3 lit. b), podlega 
obowiązkowi rozliczania określonemu w 
art. 3 w odniesieniu do wszystkich 
posiadanych przez niego i kwalifikujących 
się do rozliczania kontraktów dotyczących
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym.

2. W przypadku gdy kontrahent 
niefinansowy zajmuje pozycje w 
kontraktach dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym 
przekraczających próg powodujący 
obowiązek rozliczania, który ma zostać 
ustalony zgodnie z ust. 3 lit. b), podlega 
obowiązkowi rozliczania określonemu w 
art. 3 w odniesieniu do wszystkich 
posiadanych przez niego i kwalifikujących 
się do rozliczania kontraktów dotyczących
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, które przekraczają próg 
rozliczania i nie są obiektywnie 
bezpośrednio powiązane z działalnością 
przedsiębiorstwa zgodnie z ust. 4.

Or. de

Poprawka 49
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy kontrahent 
niefinansowy zajmuje pozycje w 
kontraktach dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym 
przekraczających próg powodujący 
obowiązek rozliczania, który ma zostać 
ustalony zgodnie z ust. 3 lit. b), podlega 
obowiązkowi rozliczania określonemu w 
art. 3 w odniesieniu do wszystkich 
posiadanych przez niego i kwalifikujących 
się do rozliczania kontraktów dotyczących 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 

2. W przypadku gdy kontrahent 
niefinansowy zajmuje pozycje i ekspozycje 
netto w kontraktach dotyczących 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym przekraczających próg 
powodujący obowiązek rozliczania, który 
ma zostać ustalony zgodnie z ust. 3 lit. b), 
podlega obowiązkowi rozliczania 
określonemu w art. 3 w odniesieniu do 
wszystkich posiadanych przez niego i 
kwalifikujących się do rozliczania 
kontraktów dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
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regulowanym. poza rynkiem regulowanym, które w ciągu 
90 kolejnych dni przekraczają próg 
powodujący obowiązek rozliczania.

Or. de

Uzasadnienie

Jest rzeczą nierozsądną, by przy obliczaniu pozycji pomijać transakcje, które obiektywnie 
bezpośrednio są powiązane z działalnością przedsiębiorstwa, a jednak poddawać je 
obowiązkowi rozliczania przy przekroczeniu progu powodującego obowiązek rozliczania.

Poprawka 50
Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy kontrahent 
niefinansowy zajmuje pozycje w 
kontraktach dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym
przekraczających próg powodujący 
obowiązek rozliczania, który ma zostać
ustalony zgodnie z ust. 3 lit. b), podlega 
obowiązkowi rozliczania określonemu w 
art. 3 w odniesieniu do wszystkich 
posiadanych przez niego i kwalifikujących 
się do rozliczania kontraktów dotyczących 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym.

2. W przypadku gdy kontrahent 
niefinansowy zajmuje pozycje w 
kontraktach dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, w taki sposób 
że średnia pozycja w ciągu 90 dni 
przekracza próg powodujący obowiązek 
rozliczania, ustalony zgodnie z ust. 3 lit. b), 
podlega obowiązkowi rozliczania 
określonemu w art. 3 w odniesieniu do 
wszystkich posiadanych przez niego i 
kwalifikujących się do rozliczania 
kontraktów dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym.

Or. en

Poprawka 51
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przy obliczaniu pozycji, o których 
mowa w ust. 2, nie uwzględnia się 
kontraktów dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym, 
zawartych przez kontrahenta 
niefinansowego, które można obiektywnie 
określić jako bezpośrednio powiązane z 
działalnością lub samofinansowaniem 
tego kontrahenta.

Or. en

Poprawka 52
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) próg powodujący obowiązek 
informowania;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, w jaki sposób kontrahent niefinansowy może ustalić, że instrument pochodny 
będący przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym jest „obiektywnie bezpośrednio 
powiązany z działalnością handlową” tej jednostki. Inne transakcje dotyczące instrumentów 
pochodnych – nie-IAS 39 – powinny zostać poddane analizie. Analizę przeprowadzałoby 
samo przedsiębiorstwo, a zatwierdzał ją niezależny audytor zewnętrzny. W celu 
zagwarantowania jak największej staranności przy opracowaniu tych sprawozdań organ 
nadzorczy może mieć prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli i zadawania pytań, 
na które przedsiębiorstwo miałoby prawny obowiązek udzielenia odpowiedzi.
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Poprawka 53
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kryteria ustalenia, czy kontrakty 
dotyczące instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym są obiektywnie 
bezpośrednio powiązane z działalnością 
przedsiębiorstwa kontrahenta 
niefinansowego.

Or. de

Poprawka 54
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kryteria ustalenia, czy kontrakty 
dotyczące instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym są obiektywnie 
bezpośrednio powiązane z działalnością 
przedsiębiorstwa kontrahenta 
niefinansowego.

Or. de

Poprawka 55
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria, zgodnie z którymi kontrakt 
dotyczący instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym uznaje się za 
obiektywnie bezpośrednio powiązany 
z działalnością gospodarczą. W 
technicznych standardach regulacyjnych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
uwzględnia się obowiązujące 
uregulowania i ogólnie akceptowane 
standardy i procedury audytu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, w jaki sposób kontrahent niefinansowy może ustalić, że instrument pochodny 
będący przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym jest „obiektywnie bezpośrednio 
powiązany z działalnością handlową” tej jednostki. Inne transakcje dotyczące instrumentów 
pochodnych – nie-IAS 39 – powinny zostać poddane analizie. Analizę przeprowadzałoby 
samo przedsiębiorstwo, a zatwierdzał ją niezależny audytor zewnętrzny. W celu 
zagwarantowania jak największej staranności przy opracowaniu tych sprawozdań organ 
nadzorczy może mieć prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli i zadawania pytań, 
na które przedsiębiorstwo miałoby prawny obowiązek udzielenia odpowiedzi.

Poprawka 56
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tych technicznych standardach 
regulacyjnych uwzględnia się 
obowiązujące już uregulowania prawne i 
ogólnie akceptowane standardy i 
procedury audytu.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy przeprowadzić analizę wykraczającą poza standardy IAS 39, którą przeprowadzałoby 
samo przedsiębiorstwo, a następnie zatwierdzał ją niezależny audytor zewnętrzny. W celu 
zagwarantowania jak największej jakości tej analizy organ nadzorczy powinien mieć prawo 
do przeprowadzania kontroli i konsultacji w przedsiębiorstwie.

Poprawka 57
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tych technicznych standardach 
regulacyjnych uwzględnia się 
obowiązujące już akty prawne i ogólnie 
akceptowane standardy i procedury 
audytu.

Or. de

Uzasadnienie

Należy przeprowadzić analizę wykraczającą poza standardy IAS 39, którą przeprowadzałoby 
samo przedsiębiorstwo, a następnie zatwierdzał ją niezależny audytor zewnętrzny. W celu 
zagwarantowania jak największej jakości tej analizy organ nadzorczy powinien mieć prawo 
do przeprowadzania kontroli i konsultacji w przedsiębiorstwie.

Poprawka 58
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy ustalaniu powyższych progów 
uwzględnia się znaczenie systemowe sumy 
pozycji i ekspozycji netto w podziale na 
kontrahentów i kategorie instrumentów 
pochodnych.

Przy ustalaniu powyższych progów 
uwzględnia się znaczenie systemowe sumy 
pozycji i ekspozycji netto w podziale na 
kontrahentów i kategorie instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
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poza rynkiem regulowanym. Systemowe 
znaczenie sumy wszystkich pozycji netto i 
ekspozycji instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym ocenia się na 
podstawie odpowiednich kryteriów 
ilościowych i jakościowych w odniesieniu 
do poszczególnych kategorii. Przy tym 
uwzględnia się w szczególności ekspozycję 
na ryzyko kredytowe przy kontraktach 
zawieranych z instytucjami finansowymi o 
znaczeniu systemowym.

Or. de

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy zamieścić istotne kryteria ustalania wartości progowych i nie 
pozostawiać tego samemu ESMA. Obowiązek rozliczania należy rozpatrywać w kontekście 
stopnia ryzyka systemowego, na jakie narażają się w unijnym systemie finansowym instytucje 
niefinansowe przy kontraktach dotyczących instrumentów pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym.

Poprawka 59
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemowe znaczenie sumy pozycji netto i 
ekspozycji instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym ocenia się na 
podstawie odpowiednich kryteriów 
ilościowych i jakościowych w odniesieniu 
do poszczególnych klas instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym, w 
szczególności na podstawie ekspozycji na 
ryzyko kredytowe wobec instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym.

Or. en
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Poprawka 60
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przy obliczaniu pozycji, o których mowa 
w ust. 2, nie uwzględnia się kontraktów 
dotyczących instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym, zawartych przez 
kontrahenta niefinansowego, które można 
obiektywnie określić jako bezpośrednio 
powiązane z działalnością tego 
kontrahenta.

4. Przy obliczaniu pozycji, o których mowa 
w ust. 2, nie uwzględnia się kontraktów 
dotyczących instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym, zawartych przez 
kontrahenta niefinansowego, które można 
obiektywnie określić jako bezpośrednio 
powiązane z działalnością tego 
kontrahenta. Bezpośrednio powiązane z 
działalnością tego kontrahenta są w 
szczególności te czynności, które służą 
zabezpieczeniu działalności gospodarczej 
lub jej optymalizacji.

Or. de

Poprawka 61
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przy obliczaniu pozycji, o których mowa 
w ust. 2, nie uwzględnia się kontraktów 
dotyczących instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym, zawartych przez 
kontrahenta niefinansowego, które można 
obiektywnie określić jako bezpośrednio 
powiązane z działalnością tego 
kontrahenta.

4. Przy obliczaniu pozycji, o których mowa 
w niniejszym artykule, nie uwzględnia się 
kontraktów dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, zawartych 
przez kontrahenta niefinansowego, które 
można obiektywnie określić jako 
bezpośrednio powiązane z działalnością 
tego kontrahenta, jednostki dominującej 
lub jednostki zależnej tego kontrahenta, 
lub innej jednostki zależnej jego jednostki 
dominującej.
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Or. en

Uzasadnienie

Jednostki niefinansowe często wykorzystują pojedynczą jednostkę do zmniejszenia ryzyka 
grupowego. Z tego względu powinno być możliwe przeniesienie ryzyka handlowego wewnątrz 
grupy bez uruchamiania obowiązku sprawozdawczości i rozliczenia.  W wielu przypadkach 
mogą wystąpić wymogi prawne, które decydują, jakie przedsiębiorstwa grupowe mogą 
związać się z kontrahentami zewnętrznymi w celu zmniejszenia ryzyka handlowego. 
Odstępstwa dla transakcji wewnątrz grupy uznaje się również w innych głównych aktach 
prawodawstwa o rynku finansowym (np. MiFID).

Poprawka 62
Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przy obliczaniu pozycji, o których mowa 
w ust. 2, nie uwzględnia się kontraktów 
dotyczących instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym, zawartych przez 
kontrahenta niefinansowego, które można 
obiektywnie określić jako bezpośrednio 
powiązane z działalnością tego 
kontrahenta.

4. Przy obliczaniu pozycji, o których mowa 
w ust. 2, nie uwzględnia się kontraktów 
dotyczących instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza
rynkiem regulowanym, zawartych przez 
kontrahenta niefinansowego, które można 
obiektywnie określić jako bezpośrednio 
powiązane ze zmniejszeniem ryzyka 
rynkowego i kredytowego, na które 
narażona jest działalność tego 
kontrahenta.

Or. en

Poprawka 63
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Obowiązku rozliczania, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1, nie stosuje się do 
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kontraktów dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym, które 
kontrahent niefinansowy zawarł przed 
dniem, w którym zaczął podlegać 
obowiązkowi rozliczania.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli kontrahent niefinansowy ma (natychmiast) rozliczyć wszystkie swoje obowiązujące 
kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym po odpowiednim przekroczeniu progu powodującego obowiązek rozliczania, 
obowiązek rozliczania powstanie wobec wszystkich przedsiębiorstw. Spowodowałoby to 
„clearing cliffedge” lub „clearing shock”. Kontrahent niefinansowy musi jednorazowo 
rozliczyć swoje wszystkie instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym. Doprowadzi to do dużego ryzyka dla płynności pieniężnej.

Poprawka 64
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Obowiązek rozliczania istnieje, dopóki 
pozycje netto i ekspozycje kontrahenta 
niefinansowego w kontraktach 
dotyczących instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym przekraczają próg 
powodujący obowiązek rozliczania, a 
wygasa, kiedy owe pozycje netto i 
ekspozycje znajdą się poniżej progu 
powodującego obowiązek rozliczania.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie jest niejasne w sprawie traktowania rozliczania. Kontrahent niefinansowy 
powinien zawsze być zwolniony z obowiązku rozliczania, jeżeli jego pozycje w kontraktach 
dotyczących instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 
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regulowanym są lub schodzą poniżej progu powodującego obowiązek rozliczania. W 
przeciwnym razie zaistnieje dyskryminacja pomiędzy kontrahentami niefinansowymi, którzy 
nie przekraczają progu powodującego obowiązek rozliczania, oraz tymi kontrahentami 
niefinansowymi, którzy poniżej tego progu spadną.

Poprawka 65
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kontrahenci finansowi bądź kontrahenci 
niefinansowi, o których mowa w art. 7 ust. 
2, zawierający kontrakt dotyczący 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, nierozliczany przez CCP,
zapewniają istnienie odpowiednich 
procedur i uzgodnień mających na celu 
dokonywanie pomiaru, monitorowanie i 
ograniczenia ryzyka operacyjnego i 
kredytowego, obejmujących co najmniej:

1. Kontrahenci finansowi bądź kontrahenci 
niefinansowi, o których mowa w art. 7 ust. 
2, zawierający kontrakt dotyczący 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, nierozliczany przez CCP, 
zapewniają istnienie odpowiednich 
procedur i uzgodnień mających na celu 
dokonywanie pomiaru, monitorowanie i 
ograniczenia ryzyka operacyjnego i 
kredytowego, obejmujących w 
szczególności:

Or. de

Poprawka 66
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) wartość pozostających do 
uregulowania kontraktów jest codziennie 
wyceniana według wartości rynkowej, a 
procedury zarządzania ryzykiem 
wymagają terminowej, precyzyjnej i 
odpowiednio wydzielonej wymiany 
zabezpieczenia lub posiadania 

skreślony
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odpowiedniego i proporcjonalnego 
kapitału.

Or. de

Poprawka 67
Norbert Glante

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zobowiązania z lit. a) i b) stosuje się tylko 
do takich instytucji niefinansowych, które 
podlegają obowiązkowi rozliczania 
zgodnie z art. 7 ust. 2, i tylko od chwili 
rozpoczęcia obowiązku rozliczania.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli do instytucji niefinansowych będą stosowane techniki minimalizowania ryzyka zgodnie 
z art. 8, mimo że nie podlegają one obowiązkowi rozliczania, zasada wyłączenia instytucji 
niefinansowej z obowiązku rozliczania zostanie zupełnie odwrócona.

Poprawka 68
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych określających maksymalny 
okres czasu pomiędzy zawarciem 
kontraktu dotyczącego instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym a 
zatwierdzeniem, o którym mowa w ust. 1 

skreślony
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lit. a).

Or. de

Poprawka 69
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regulacyjne standardy techniczne, o 
których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. [7-7d] 
rozporządzenia …/…. [rozporządzenie 
ESMA].

skreślony

Or. de

Poprawka 70
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA przedstawia Komisji projekty tych 
regulacyjnych standardów technicznych 
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2012 r.

skreślony

Or. de

Poprawka 71
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych określających ustalenia 
dotyczące zabezpieczenia i kapitału oraz 
ich poziomy, wymagane do spełnienia 
wymogów ust. 1 lit. b) oraz ust. 1 akapit 
drugi.

skreślony

Or. de

Poprawka 72
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zależności od formy prawnej 
kontrahenta regulacyjne standardy 
techniczne, o których mowa w akapicie 
pierwszym, są przyjmowane zgodnie z art. 
[7-7d] rozporządzenia UE…/… [EBA], 
art. [7-7d] rozporządzenia 
UE…/…[ESMA] bądź art. [7-7d] 
rozporządzenia UE…/… [EIOPA].

skreślony

Or. de

Poprawka 73
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EBA, ESMA i EIOPA przedstawiają 
wspólnie Komisji projekty tych 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia 30 czerwca 2012 r.

skreślony
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Or. de

Poprawka 74
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące kar za naruszanie przepisów 
niniejszego tytułu i podejmują wszystkie 
konieczne działania w celu zapewnienia 
ich wdrożenia. Kary te obejmują co 
najmniej grzywny administracyjne.
Przewidziane kary są skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

1. Państwa członkowskie określają zasady 
dotyczące kar za naruszanie przepisów 
niniejszego tytułu i podejmują wszystkie 
konieczne działania w celu zapewnienia 
ich wdrożenia. Kary te obejmują co 
najmniej grzywny administracyjne.
Przewidziane kary są skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Przy 
ustanawianiu lub dostosowywaniu swoich 
przepisów dotyczących kar państwa 
członkowskie konsultują się z ESMA.

Or. en

Poprawka 75
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
właściwe organy odpowiedzialne za nadzór 
nad kontrahentami finansowymi, bądź w 
stosownych przypadkach kontrahentami 
niefinansowymi, podawały do wiadomości 
publicznej każdą sankcję nałożoną za 
naruszenia przepisów art. 3-8, chyba że 
takie ujawnienie poważnie zagroziłoby 
rynkom finansowym lub zaszkodziłoby w 
niewspółmierny sposób zainteresowanym 
stronom.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
właściwe organy odpowiedzialne za nadzór 
nad kontrahentami finansowymi, bądź w 
stosownych przypadkach kontrahentami 
niefinansowymi, podawały do wiadomości 
publicznej każdą sankcję nałożoną za 
naruszenia przepisów art. 3-8, chyba że 
takie ujawnienie poważnie zagroziłoby 
rynkom finansowym lub zaszkodziłoby w 
niewspółmierny sposób zainteresowanym 
stronom. Państwa członkowskie 
regularnie publikują sprawozdania z 
oceny skuteczności swoich przepisów o 
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karach.

Or. en

Poprawka 76
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie zapewnia 
posiadanie przez właściwe organy 
uprawnień nadzorczych i 
dochodzeniowych na potrzeby 
wykonywania swoich funkcji.

2. Każde państwo członkowskie zapewnia 
posiadanie przez właściwe organy zasobów 
i uprawnień nadzorczych i 
dochodzeniowych na potrzeby 
wykonywania swoich funkcji.

Or. en

Poprawka 77
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ bądź jakikolwiek inny 
organ informuje niezwłocznie ESMA, 
kolegium i inne odpowiednie organy o 
sytuacji nadzwyczajnej dotyczącej CCP, w 
tym o zmianach na rynkach finansowych, 
które mogą mieć niekorzystny wpływ na 
płynność rynku i stabilność systemu
finansowego w dowolnym z państw 
członkowskich, w których CCP bądź jego 
członkowi rozliczający mają siedzibę.

Właściwy organ bądź jakikolwiek inny 
organ informuje niezwłocznie ESMA, 
kolegium i inne odpowiednie organy o
potencjalnej lub zaistniałej sytuacji
nadzwyczajnej dotyczącej CCP, w tym o 
zmianach na rynkach finansowych, które 
mogą mieć niekorzystny wpływ na 
płynność rynku i stabilność systemu 
finansowego w dowolnym z państw 
członkowskich, w których CCP bądź jego 
członkowi rozliczający mają siedzibę.

Or. en
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Poprawka 78
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. CCP przyjmuje jedynie wysoce płynne 
zabezpieczenia o minimalnym ryzyku 
kredytowym i rynkowym do pokrycia jego 
ekspozycji wobec jego członków 
rozliczających. CCP stosuje odpowiednie 
redukcje wartości aktywów, 
odpowiadające ich potencjalnemu 
spadkowi wartości w okresie pomiędzy ich 
ostatnią wyceną a datą, do kiedy można w 
uzasadniony sposób oczekiwać ich 
upłynnienia. CCP uwzględnia również 
ryzyko utraty płynności po niewykonaniu 
zobowiązania przez uczestnika rynku i 
ryzyko koncentracji dotyczące pewnych 
aktywów, które mogą prowadzić do 
ustanowienia odpowiedniego 
zabezpieczenia i odpowiedniej redukcji 
wartości.

1. CCP przyjmuje jedynie wysoce płynne 
zabezpieczenia o minimalnym ryzyku 
kredytowym i rynkowym do pokrycia jego 
ekspozycji wobec jego członków 
rozliczających. W odniesieniu do 
kontrahentów niefinansowych można w 
razie potrzeby akceptować gwarancje 
bankowe lub równoważne aktywa jako 
zabezpieczenie. CCP stosuje odpowiednie 
redukcje wartości aktywów, 
odpowiadające ich potencjalnemu 
spadkowi wartości w okresie pomiędzy ich 
ostatnią wyceną a datą, do kiedy można w 
uzasadniony sposób oczekiwać ich 
upłynnienia. CCP uwzględnia również 
ryzyko utraty płynności po niewykonaniu 
zobowiązania przez uczestnika rynku i 
ryzyko koncentracji dotyczące pewnych 
aktywów, które mogą prowadzić do 
ustanowienia odpowiedniego 
zabezpieczenia i odpowiedniej redukcji 
wartości.

Or. en

Poprawka 79
Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł V – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tytuł V skreślony
Uzgodnienia interoperacyjne

Or. en
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Poprawka 80
Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 48 skreślony

Uzgodnienia interoperacyjne
1. CCP może zawrzeć uzgodnienie 
interoperacyjne z innym CCP jeśli 
spełnione są wymogi przewidziane w art. 
49 i 50.
2. Ustanowiwszy uzgodnienie 
interoperacyjne z innym CCP do celów 
świadczenia usług określonemu systemowi 
obrotu, CCP dysponuje 
niedyskryminującym dostępem do danych 
tego systemu obrotu, których potrzebuje 
do pełnienia swoich funkcji, oraz 
dostępem do odpowiedniego systemu 
rozrachunku.
3. Zawarcie uzgodnienia 
interoperacyjnego lub uzyskanie dostępu 
do systemu udostępniania danych lub 
systemu rozrachunku, o których mowa w 
ust. 1 i 2, może zostać ograniczone, 
bezpośrednio bądź pośrednio, wyłącznie 
na potrzeby kontroli ryzyka wynikającego 
z tego uzgodnienia bądź dostępu.

Or. en

Poprawka 81
Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49 skreślony

Zarządzanie ryzykiem

1. CCP zawierający uzgodnienie 
interoperacyjne:
a) wprowadzają odpowiednie strategie, 
procedury i systemy służące skutecznemu 
wykrywaniu i monitorowaniu 
dodatkowego ryzyka oraz zarządzaniu tym 
ryzykiem, jakie wynika ze wspomnianego 
uzgodnienia, tak aby mogli terminowo 
wywiązywać się ze swoich obowiązków;
b) uzgadniają swoje prawa i obowiązki, w 
tym prawo właściwe regulujące ich 
stosunki;
c) wykrywają i monitorują ryzyko 
kredytowe i ryzyko utraty płynności oraz 
zarządzają tymi ryzykami, tak aby 
niewykonanie zobowiązania przez członka 
rozliczającego jednego CCP pozostało bez 
wpływu na CCP, z którym wiąże je 
uzgodnienie interoperacyjne;
d) wykrywają, monitorują i uwzględniają 
potencjalne współzależności i korelacje 
wynikające z uzgodnienia 
interoperacyjnego, które mogą wpłynąć 
na ryzyko kredytowe i ryzyko utraty 
płynności związane z koncentracjami 
poszczególnych członków rozliczających 
oraz na połączone zasoby finansowe,
Do celów lit. b) CCP stosują te same 
zasady dotyczące odpowiednio momentu 
wprowadzenia zlecenia przeniesienia do 
swoich odpowiednich systemów i 
momentu nieodwołalności określone w 
dyrektywie 98/26/WE.
Do celów lit. c) w warunkach uzgodnienia 
określony jest proces zarządzania 
konsekwencjami niewykonania 
zobowiązania, w przypadku gdy jeden z 
CCP, który zawarł uzgodnienie 
interoperacyjne, nie wykonuje 
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zobowiązania.
Do celów lit. d) CCP ściśle kontrolują 
lombardowanie zabezpieczenia złożonego 
przez członków rozliczających na mocy 
uzgodnienia, z zastrzeżeniem zezwolenia 
właściwych organów. W uzgodnieniu 
określony jest sposób ochrony przed tym 
ryzykiem, przy uwzględnieniu 
wystarczającego pokrycia i potrzeby 
ograniczenia efektu domina.
2. W przypadku gdy modele zarządzania 
ryzykiem stosowane przez CCP do 
pokrycia ich ekspozycji wobec ich 
członków rozliczających, a także ich 
wzajemnych ekspozycji, są różne, CCP 
identyfikują te różnice, oceniają ryzyko 
potencjalnie z nich wynikające i 
podejmują środki, w tym poprzez 
zapewnienie dodatkowych zasobów 
finansowych, ograniczające ich wpływ na 
uzgodnienie interoperacyjne, a także 
ewentualnie konsekwencje pod względem 
ryzyka wystąpienia efektu domina oraz 
dopilnowują, by różnice te pozostały bez 
wpływu na zdolność każdego CCP do 
zarządzania konsekwencjami 
niewykonania zobowiązania przez członka 
rozliczającego.

Or. en

Poprawka 82
Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 50 skreślony
Zatwierdzanie uzgodnień 

interoperacyjnych
1. Uzgodnienie interoperacyjne podlega 
uprzedniemu zatwierdzeniu przez organy 
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właściwe dla zawierających je CCP. 
Zastosowanie ma procedura przewidziana 
w art. 13.
2. Właściwe organy zatwierdzają 
uzgodnienie interoperacyjne wyłącznie 
jeśli wymogi określone w art. 49 są 
spełnione, a warunki techniczne 
rozliczania transakcji na mocy 
uzgodnienia umożliwiają sprawne i 
prawidłowe funkcjonowanie rynków 
finansowych, natomiast samo uzgodnienie 
nie zmniejsza skuteczności nadzoru.
3. Jeżeli właściwy organ uzna, że wymogi 
określone w ust. 2 nie są spełnione, 
przedstawia innym właściwym organom i 
zainteresowanym CCP pisemne 
wyjaśnienie swoich ustaleń dotyczących 
ryzyka. Powiadamia on również ESMA, 
który wydaje opinię w sprawie zasadności 
ustaleń dotyczących ryzyka jako podstawy 
odmowy zatwierdzenia uzgodnienia 
interoperacyjnego. Opinia ESMA 
udostępniana jest wszystkim 
zainteresowanym CCP. W przypadku gdy 
opinia ESMA różni się od oceny 
odpowiedniego właściwego organu, organ 
ten rozważy swoje stanowisko, 
uwzględniając opinię ESMA.
4. Do dnia 30 czerwca 2012 r. ESMA 
wydaje wytyczne bądź zalecenia służące 
dokonywaniu spójnych, skutecznych i 
efektywnych ocen uzgodnień 
interoperacyjnych, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 8 rozporządzenia 
…/…[rozporządzenie ESMA].

Or. en

Poprawka 83
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1 



AM\858999PL.doc 41/42 PE460.628v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Repozytorium transakcji publikuje 
pozycje zagregowane w kontraktach 
zgłoszonych temu repozytorium transakcji, 
w podziale na kategorie instrumentów 
pochodnych.

1. Repozytorium transakcji publikuje
regularnie i w łatwo dostępny sposób
pozycje zagregowane w kontraktach 
zgłoszonych temu repozytorium transakcji, 
w podziale na kategorie instrumentów 
pochodnych.

Or. en

Poprawka 84
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym samym terminie Komisja, przy 
współpracy z ESMA i odpowiednimi 
organami sektorowymi, ocenia znaczenie 
systemowe transakcji kontrahentów 
niefinansowych na instrumentach 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym.

W tym samym terminie Komisja, przy 
współpracy z ESMA i odpowiednimi 
organami sektorowymi, ocenia znaczenie 
systemowe transakcji kontrahentów 
niefinansowych na instrumentach 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym oraz 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie – wraz z 
ewentualnymi wnioskami – w sprawie 
dalszej zasadności obowiązku rozliczania 
zgodnie z art. 7 dla firm niefinansowych 
lub w sprawie poprawek do tego zapisu.

Or. en

Uzasadnienie

W ocenie skutków regulacji przedstawionej przez Komisję Europejską dla niniejszego 
rozporządzenia nie przeanalizowano, czy sektory niefinansowe lub transakcje firm 
niefinansowych dotyczące instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym stwarzają systemowe zagrożenia dla szerszego systemu finansowego 
oraz czy w związku z tym uzasadnione jest nałożenie obowiązku rozliczania w odniesieniu do 
instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym w 
przypadku przekroczenia progu powodującego obowiązek rozliczania. Z tego względu 
Komisja Europejska wciąż powinna uzasadnić stosowanie obowiązku rozliczania w 
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odniesieniu do instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym do sektora niefinansowego w razie przekroczenia progu powodującego 
obowiązek rozliczania.


