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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozszerzenie regulacji dotyczących instrumentów finansowych, jak i szersza koordynacja z 
głównymi partnerami międzynarodowymi to bardzo ważny proces po okresie kryzysu. UE 
słusznie koncentruje się na zapewnieniu większego stopnia stabilności i przejrzystości na 
rynkach finansowych.

Należy sobie jednak zdawać sprawę, że bardzo często z instrumentów i rynków finansowych 
korzystają przedsiębiorstwa z sektorów innych niż sektor finansowy. Bardzo często dzieje się 
tak w przypadku firm z rynków towarowych i z sektora energetycznego, gdzie podstawą 
korzystania z takich instrumentów są towary. Inne podmioty korzystają z instrumentów 
finansowych jako ze środka zabezpieczenia lub w innych celach związanych z zarządzaniem 
finansami przedsiębiorstwa.

Wszelkie próby regulacji należy podejmować w sposób starannie wyważony. Zbyt słaba 
regulacja jest źródłem zagrożeń dla rynku, natomiast nadmierna regulacja prowadzi do 
wzrostu kosztów, a w niektórych przypadkach do wyższych cen dla konsumentów finalnych. 
Efekt ten nie byłby pożądany, zwłaszcza na rynku towarów żywnościowych i produktów 
energetycznych. Większa liczba regulacji uniemożliwiłaby również niektórym mniejszym 
przedsiębiorstwom konkurowanie na rynku z powodu konieczności pokrycia dodatkowych 
kosztów. Ponadto jeżeli instrumenty finansowe są zabezpieczone towarami, ryzyko 
systemowe jest minimalne.

Aby skoncentrować się na potrzebie zminimalizowania ryzyka systemowego, jakiego źródłem 
mogą być pozagiełdowe instrumenty pochodne, sprawozdawca proponuje dostrojenie 
przepisów dotyczących przedsiębiorstw z sektorów innych niż sektor finansowy i podjęcie 
próby wprowadzenia odpowiedniej regulacji ich transakcji na pozagiełdowych instrumentach 
pochodnych, jak i ograniczenia obciążeń administracyjnych dla organów regulacyjnych i 
sektora przedsiębiorstw.

W proponowanych poprawkach:

• precyzuje się niektóre definicje;

• ułatwia się niektóre procedury;

• dąży się do unikania „szoków rozliczeniowych” i innych niewspółmiernych obciążeń 
dla firm;

• sugeruje się zniesienie progu powodującego obowiązek informowania, gdyż próg 
powodujący obowiązek rozliczenia stanowi wystarczające zabezpieczenie;

• wprowadza się spójniejsze i bardziej przejrzyste kryteria w odniesieniu do decyzji 
regulacyjnych;

• wyjaśnia się procedury klasyfikowania i wycofywania pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych i partnerów jako kwalifikujących się do rozliczenia.
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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przepisy mające zastosowanie do 
kontrahentów finansowych powinny, w 
stosownych przypadkach, mieć również 
zastosowanie do kontrahentów 
niefinansowych. Jak wiadomo kontrahenci 
niefinansowi korzystają z kontraktów 
pozagiełdowych w celu zabezpieczenia się 
przed ryzykiem gospodarczym 
bezpośrednio związanym z prowadzoną 
przez nich działalnością gospodarczą. W 
rezultacie przy ustalaniu, czy dany 
kontrahent niefinansowy powinien 
podlegać obowiązkowi rozliczania, należy 
uwzględniać cel, w jakim ten kontrahent 
niefinansowy wykorzystuje instrumenty 
pochodne będące przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym i poziom 
ekspozycji, które wiążą się dla niego z 
tymi instrumentami. Przy ustalaniu progu 
na potrzeby obowiązku rozliczania, ESMA
powinien skonsultować się z wszystkimi 
właściwymi organami, na przykład 
organami regulacyjnymi 
odpowiedzialnymi za rynki towarowe, w 
celu pełnego uwzględnienia cech 
szczególnych tych sektorów. Ponadto do 
dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja powinna 
ocenić znaczenie systemowe 
dokonywanych przez przedsiębiorstwa 
niefinansowe transakcji na instrumentach 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym w różnych 
sektorach, w tym w sektorze 
energetycznym.

(16) Przepisy mające zastosowanie do 
kontrahentów finansowych powinny, w 
stosownych przypadkach, mieć również 
zastosowanie do kontrahentów 
niefinansowych. Jak wiadomo, kontrahenci 
niefinansowi korzystają z kontraktów 
pozagiełdowych w celu zabezpieczenia się 
przed ryzykiem gospodarczym 
bezpośrednio związanym z prowadzoną 
przez nich działalnością gospodarczą. W 
rezultacie przy ustalaniu, czy dany 
kontrahent niefinansowy powinien 
podlegać obowiązkowi rozliczania, należy 
uwzględniać cel, w jakim ten kontrahent 
niefinansowy wykorzystuje instrumenty 
pochodne będące przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym, i poziom 
ekspozycji, które wiążą się dla niego z 
tymi instrumentami. Przy ustalaniu progu 
na potrzeby obowiązku rozliczania, 
Europejski Urząd Nadzoru (ESMA)
powinien skonsultować się z wszystkimi 
właściwymi organami i zainteresowanymi 
stronami, na przykład organami 
regulacyjnymi odpowiedzialnymi za rynki 
towarowe i sektor energetyczny, w celu 
pełnego uwzględnienia cech szczególnych 
tych sektorów. Ponadto do dnia 31 grudnia 
2013 r. Komisja powinna ocenić znaczenie 
systemowe dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa niefinansowe transakcji 
na instrumentach pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym w różnych sektorach, w tym 
w sektorze energetycznym.



PA\855915PL.doc 5/15 PE456.881v03-00

PL

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „kategoria instrumentów pochodnych” 
oznacza pewną liczbę kontraktów 
dotyczących instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym o wspólnych 
cechach podstawowych; 

(4) „kategoria instrumentów pochodnych” 
oznacza pewną liczbę kontraktów 
dotyczących instrumentów pochodnych o 
wspólnych cechach podstawowych;

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „instrumenty pochodne będące 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym” oznaczają kontrakty na 
instrumenty pochodne, które nie są 
zawierane na rynku regulowanym 
zdefiniowanym w art. 4 ust. 1 pkt 14 
dyrektywy 2004/39/WE; 

(5) „instrumenty pochodne będące 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym” oznaczają kontrakty na 
instrumenty pochodne, które nie są 
zawierane na rynku regulowanym 
zdefiniowanym w art. 4 ust. 1 pkt 14 
dyrektywy 2004/39/WE ani na rynku 
kraju trzeciego uważanym za odpowiednik 
rynku regulowanego zgodnie z art. 19 ust. 
6 tejże dyrektywy;

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „kontrahent finansowy” oznacza
przedsiębiorstwa inwestycyjne określone w 
dyrektywie 2004/39/WE, instytucje 
kredytowe zdefiniowane w dyrektywie
2006/48/WE, zakłady ubezpieczeń
zdefiniowane w dyrektywie 73/239/EWG,
zakłady ubezpieczeń na życie
zdefiniowane w dyrektywie 2002/83/WE,
zakłady reasekuracji zdefiniowane w 
dyrektywie 2005/68/WE, przedsiębiorstwa
zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS)
zdefiniowane w dyrektywie 2009/65/WE, 
instytucje pracowniczych programów 
emerytalnych zdefiniowane w dyrektywie 
2003/41/WE oraz zarządzających
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi zdefiniowanych w 
dyrektywie 2010/.../UE;

(6) „kontrahent finansowy” oznacza
przedsiębiorstwo mające siedzibę w UE i 
będące przedsiębiorstwem inwestycyjnym, 
które uzyskało pozwolenie na działalność 
na mocy dyrektywy 2004/39/WE,
instytucję kredytową upoważnioną do 
prowadzenia działalności na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE, zakład
ubezpieczeń posiadający zezwolenie na 
prowadzenie działalności na mocy 
dyrektywy 73/239/EWG, zakład
ubezpieczeń na życie prowadzący 
działalność w oparciu o dyrektywę
2002/83/WE, zakład reasekuracji
posiadający zezwolenie na prowadzenie 
działalności na mocy dyrektywy
2005/68/WE, przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS) posiadające 
pozwolenie w oparciu o dyrektywę
2009/65/WE, instytucje pracowniczych 
programów emerytalnych podlegające 
wymogom określonym w dyrektywie 
2003/41/WE lub alternatywny fundusz 
inwestycyjny będący unijnym 
alternatywnym funduszem inwestycyjnym 
zarządzanym przez unijnego 
zarządzającego alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu 
dyrektywy 2010/.../UE;

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli CCP posiadający siedzibę w 
kraju trzecim został uznany przez 
Europejski Urząd Nadzoru (ESMA) 
zgodnie z art. 23, właściwy organ nadzoru 
kraju trzeciego, stosując uzgodnienia 
dotyczące współpracy, o których mowa w 
art. 23 ust. 4, informuje Europejski Urząd 
Nadzoru (ESMA) o kategoriach 
kontraktów dotyczących instrumentów 
pochodnych, w związku z którymi ów CCP 
uzyskał prawo świadczenia usług 
rozliczeniowych bezpośrednim 
uczestnikom rozliczeń lub klientom 
mającym siedzibę w UE.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po otrzymaniu powiadomienia i wniosku 
o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 
1, w ciągu sześciu miesięcy ESMA kieruje 
do składającego wniosek właściwego 
organu decyzję zawierającą:

2. Po otrzymaniu powiadomienia i wniosku 
o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 
1, a także informacji, o których mowa w
ust. 1a, w ciągu sześciu miesięcy
Europejski Urząd Nadzoru (ESMA) 
podejmuje decyzję zawierającą:

a) stwierdzenie, czy kategoria 
instrumentów pochodnych kwalifikuje się 
do obowiązku rozliczania na mocy art. 3;

a) stwierdzenie, czy kategoria 
instrumentów pochodnych kwalifikuje się 
do obowiązku rozliczania na mocy art. 3;

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

b) daty, z którymi obowiązek rozliczania 
wchodzi w życie, w tym również ramy 
czasowe, w których partnerzy lub 
kategorie partnerów zaczynają podlegać 
obowiązkowi rozliczania.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podstawą decyzji ESMA są następujące 
kryteria: 

3. Podstawą decyzji Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (ESMA) zgodnie z ust. 2 lit. a) są 
następujące kryteria: 

a) ograniczanie ryzyka systemowego w 
systemie finansowym;

a) ograniczanie ryzyka systemowego w 
systemie finansowym;

aa) wpływ na poziom ryzyka kredytowego 
partnera na rynku, w obrębie 
odpowiedniej kategorii instrumentów 
pochodnych oraz między kategoriami 
instrumentów pochodnych, w wyniku 
zastosowania obowiązku do odpowiedniej 
kategorii kontraktów dotyczących 
instrumentów pochodnych;

b) płynność kontraktów; b) wolumen i płynność odpowiedniej 
kategorii kontraktów dotyczących 
instrumentów pochodnych;

c) dostępność informacji na temat 
kształtowania się cen; 

c) dostępność informacji na temat 
kształtowania się cen w odpowiedniej 
kategorii kontraktów dotyczących 
instrumentów pochodnych;

d) zdolność CCP do obsługi wolumenu 
kontraktów;

d) zdolność CCP do oferowania 
produktów uwzględniających potrzeby 
wszystkich, w tym mniejszych uczestników 
rynku, takich jak MŚP;

e) poziom ochrony klienta zapewniany 
przez CCP.

e) zdolność więcej niż jednego CCP do 
oferowania usług rozliczeniowych w 
odpowiedniej kategorii kontraktów 
dotyczących instrumentów pochodnych;
ea) koszty rozliczeń ponoszone przez 
uczestników rynku, zwłaszcza w 
przypadku kontrahentów niefinansowych, 
oraz przez całą gospodarkę;
eb) cechy charakterystyczne fizycznych 
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produktów bazowych.
Przed podjęciem decyzji ESMA 
przeprowadza konsultację społeczną oraz, 
w stosownych przypadkach, konsultuje się 
z właściwymi organami państw trzecich.

Przed podjęciem decyzji Europejski Urząd 
Nadzoru (ESMA) przeprowadza 
konsultację społeczną oraz, w stosownych 
przypadkach, konsultuje się z organami 
nadzoru państw trzecich.

Or. en

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Podstawą decyzji Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (ESMA) zgodnie z ust. 2 
lit. b) są następujące kryteria:
a) spodziewany wolumen odpowiedniej 
kategorii kontraktów dotyczących 
instrumentów pochodnych;
b) zdolność odpowiednich CCP do obsługi 
spodziewanego wolumenu oraz do 
zarządzania ryzykiem wynikającym z 
rozliczania odpowiedniej kategorii 
kontraktów dotyczących instrumentów 
pochodnych;
c) rodzaj i liczba kontrahentów 
prowadzących działalność lub takich, co 
do których można oczekiwać, że będą 
prowadzić działalność na rynku 
odpowiedniej kategorii kontraktów 
dotyczących instrumentów pochodnych;
d) okres potrzebny kontrahentowi 
podlegającemu obowiązkowi rozliczania 
do przyjęcia ustaleń umożliwiających 
rozliczanie kontraktów na instrumenty 
pochodne za pośrednictwem CCP;
e) zdolność do zarządzania ryzykiem oraz 
prawna i operacyjna zdolność szeregu 
kontrahentów prowadzących działalność 
na rynku odpowiedniej kategorii 
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kontraktów na instrumenty pochodne, 
którzy byliby objęci obowiązkiem 
rozliczania na mocy art. 3;
f) wzajemne powiązania odpowiedniej 
kategorii kontraktów na instrumenty 
pochodne na rynkach finansowych.

Or. en

Poprawka 9

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 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Europejski Urząd Nadzoru (ESMA)
opracowuje – po przeprowadzeniu 
konsultacji publicznych – projekty tych 
regulacyjnych standardów technicznych do 
przedstawienia ich Komisji do dnia 30 
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czerwca 2012 r.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA, w porozumieniu z Europejską 
Radą ds. Ryzyka Systemowego i innymi 
odpowiednimi organami, przedkłada 
Komisji projekty tych standardów 
regulacyjnych do dnia 30 czerwca 2012 r.

Europejski Urząd Nadzoru (ESMA), w 
porozumieniu z Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego i innymi 
odpowiednimi organami oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji publicznych, 
przedkłada Komisji projekty tych 
standardów regulacyjnych do dnia 30 
czerwca 2012 r.

Or. en

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Obowiązek rozliczania istnieje, dopóki 
pozycje i ekspozycje netto kontrahenta 
niefinansowego w kontraktach 
dotyczących instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym przekraczają próg 
powodujący obowiązek rozliczania, a 
wygasa, kiedy owe pozycje i ekspozycje 
netto znajdą się poniżej progu 
powodującego obowiązek rozliczania.

Or. en
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Poprawka 13

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. 

skreślony

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja, w porozumieniu z ESMA, 
ESRB i innymi właściwymi organami, 
dokonuje okresowego przeglądu progów 
ustalonych w ust. 3 i zmienia je w razie 
potrzeby.

5. Komisja, w porozumieniu z
Europejskim Urzędem Nadzoru (ESMA), 
ESRB i innymi właściwymi organami, 
dokonuje okresowego przeglądu progów 
ustalonych w ust. 3 i zmienia je w razie 
potrzeby stosownie do zapisów tegoż 
ustępu.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeśli to możliwe, elektroniczne środki 
pozwalające na zatwierdzenie w 

a) elektroniczne środki pozwalające na 
zatwierdzenie w odpowiednim czasie 
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odpowiednim czasie warunków kontraktu 
dotyczącego instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym;

warunków kontraktu dotyczącego 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, chyba że środki te nie są 
spójne z przyjętymi sprawdzonymi 
praktykami 
analityczno-administracyjnymi na danym 
rynku kontraktów lub stanowią 
nadmierne obciążenie dla danego 
kontrahenta niefinansowego;

Or. en

Poprawka 16

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 odpowiedniego i 
proporcjonalnego kapitału.

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 
odpowiadającego przyjętym praktykom 
rynkowym lub – w przypadku 
kontrahentów finansowych – posiadania 
odpowiedniego i proporcjonalnego 
kapitału.

Or. en

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki wymienione w akapicie 
pierwszym lit. a) i b) nie mają 
zastosowania do kontraktów dotyczących 
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instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, które kontrahent 
niefinansowy zawarł przed dniem, w 
którym zaczął podlegać obowiązkowi 
rozliczania na mocy art. 7 ust. 2.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Europejski Urząd Nadzoru (ESMA), po 
przeprowadzeniu publicznych konsultacji,
przedstawia Komisji projekty tych
regulacyjnych standardów technicznych
do dnia 30 czerwca 2012 r.

Or. en

Poprawka 19

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.

Po przeprowadzeniu publicznych 
konsultacji europejskie urzędy nadzoru 
(Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, 
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych, Europejski 
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych) przedstawiają wspólnie
Komisji projekty tych regulacyjnych 
standardów technicznych do dnia 30 
czerwca 2012 r.

Or. en
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Poprawka 20

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


