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Informacja OPERA Dom Maklerski sp. z o.o.  

dotycząca obowiązków wynikających z Rozporządzenia EMIR  

(European Market Infrastructure Regulation) 

 

1. EMIR 

EMIR (ang. European Market Infrastructure Regulation) jest powszechnie stosowanym skrótem dla 

oznaczenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. 

w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, 

kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. U. UE L Nr 201, poz. 1) oraz pozostałych 

aktów wydanych na jego podstawie. 

Powyższe rozporządzenie, wraz z wydanymi na jego podstawie dalszymi aktami wykonawczymi 

(w szczególności Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. 

uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie 

instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów 

centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych 

określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytorium 

transakcji (Dz. U. UE L 52 , poz. 1) („Rozporządzenie 148/2013”), a także Rozporządzeniem 

delegowanym Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającym rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru 

publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka 

związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, 

które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz. U. UE L Nr 52, poz. 11) („Rozporządzenie 

149/2013”)), zawiera podstawowe ramy określające obowiązki izb rozliczeniowych, kontrahentów 

będących stroną transakcji mających za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w obrocie na rynku 

regulowanym (ETD, ang. Exchange Trade Derivates), jak i poza nim (OTC), a także wymogi 

dotyczące prowadzenia działalności przez kontrahentów centralnych (CCP) i repozytoria transakcji. 

Zasadniczo EMIR wszedł w życie w dniu 16 sierpnia 2012 r., przy czym jego pełne obowiązywanie 

wymagało wejścia w życie rozporządzeń delegowanych oraz aktów wykonawczych. Większość z nich 

weszła w życie z dnie 15 marca 2013 r., choć względem niektórych obowiązków wprowadzono okresy 

przejściowe. 

Z uwagi na fakt, że przepisy EMIR posiadają rangę rozporządzenia wydanego przez uprawnione do 

tego organy Unii Europejskiej, jego postanowienia są bezpośrednio obowiązujące bez konieczności 

dokonywania uprzedniej implementacji jego postanowień do polskiego porządku prawnego. 

  

2. Podział kontrahentów 

EMIR znajduje zastosowanie do przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej bez 

względu na formę prawną w jakiej ta działalność jest wykonywana.  

EMIR wprowadza podział przedsiębiorstw na następujące kategorie: 

a) Kontrahenci finansowi (FC) – są to przedsiębiorstwa inwestycyjne, którym udzielono 

zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, instytucje kredytowe, którym udzielono 

zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE, zakłady ubezpieczeń, którym udzielono 

zezwolenia zgodnie z dyrektywą 73/239/EWG, zakłady ubezpieczeń, którym udzielono 
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zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2002/83/WE, zakłady reasekuracji, którym udzielono 

zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2005/68/WE, UCITS i odpowiednio, ich spółki zarządzające, 

którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, instytucje pracowniczych 

programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 lit. a) dyrektywy 2003/41/WE oraz alternatywne 

fundusze inwestycyjne zarządzane przez zarządców alternatywnych funduszy inwestycyjnych, 

którym udzielono zezwolenia lub które zarejestrowano zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE, 

b) Kontrahenci niefinansowi (NFC) – są to przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii niebędące 

Kontrahentami finansowymi oraz izbą rozliczeniową (CCP). Kontrahentów niefinansowych 

można podzielić na tych, którzy zajmują pozycje w kontraktach pochodnych będących 

przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, przekraczając próg związany z obowiązkiem 

rozliczania kontraktów pochodnych przez kontrahenta centralnego (NFC+) oraz tych 

kontrahentów niefinansowych, względem których taki obowiązek nie istnieje (NFC-).  

 

Kontrahenci niefinansowi, którzy przekroczyli określony próg związany z obowiązkiem 

rozliczania kontraktów pochodnych przez kontrahenta centralnego są zobowiązani 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ESMA (European Securities and Markets Authority), 

właściwy organ nadzoru (KNF)
1
 oraz Opera Dom Maklerski sp. z o.o. („Opera DM”). Ponadto, 

kontrahenci niefinansowi, którzy przekroczyli próg związany z obowiązkiem rozliczania (NFC-) 

są traktowani na analogicznych zasadach jak Kontrahenci finansowi (FC).  

 

Wartości progowe rozliczania do celów obowiązku rozliczania kontraktów pochodnych 

będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym przedstawiają się następująco: 

Klasa instrumentów pochodnych Próg rozliczania 

Kredytowe instrumenty pochodne 1 mld EUR 

Akcyjne instrumenty pochodne 1 mld EUR 

Instrumenty pochodne stopy procentowej 3 mld EUR 

Walutowe instrumenty pochodne 3 mld EUR 

Towarowe kontrakty pochodne oraz pozostałe kontrakty pochodne 3 mld EUR 

 

Obliczając pozycje dla celu ustalenia obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych za 

pośrednictwem kontrahenta centralnego, każdy kontrahent niefinansowy powinien brać pod 

uwagę wszystkie kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym 

zawarte przez tego kontrahenta niefinansowego lub przez inne podmioty niefinansowe 

w ramach grupy, do której należy dany kontrahent niefinansowy, co do których można 

obiektywnie stwierdzić, że zmniejszają ryzyko bezpośrednio związane z daną działalnością 

gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami kontrahenta 

niefinansowego lub tej grupy. Szczegółowe kryteria oceny, które kontrakty pochodne będące 

przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym w obiektywny sposób ograniczają ryzyka, 

zostały określone w art. 10 Rozporządzenia 149/2013. 

 

3. Raportowanie do repozytorium transakcji 

Obowiązek zgłaszania kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji wszedł w życie w dniu 

12 lutego 2014 r. i dotyczy wszystkich transakcji mających za przedmiot zarówno kontrakty pochodne 

będące przedmiotem obrotu zarówno na rynku regulowanym (ETD) jak i  będące przedmiotem obrotu 

poza rynkiem regulowanym (OTC). Obowiązek zgłaszania spoczywa na każdym kontrahencie 

                                                           
1
 Formularze notyfikacyjne dotyczące przekroczenia przez kontrahenta niefinansowego progu rozliczania 

związanego z obowiązkiem zawiadomienia ESMA i Komisji Nadzoru Finansowego oraz z obowiązkiem 
zawiadomienia o zakończeniu okresu przekraczania tego progu, znajdują się na stronie internetowej Komisji 
Nadzoru Finansowego pod adresem 
http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/EMIR.ht
ml.  

http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/EMIR.html
http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/EMIR.html
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i dotyczy nie tylko faktu zawarcia kontraktu pochodnego, ale również wszelkich jego zmian lub 

rozwiązania.  

Zgłoszenie kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji powinno nastąpić nie później niż 

w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu kontraktu. 

 Obowiązek zgłoszenia kontraktów pochodnych ma zastosowanie również do kontraktów pochodnych, 

które (tzw. backloading): 

a) zostały zawarte przed 16 sierpnia 2012 r. i w dalszym ciągu są obowiązujące w tym dniu, 

b) zostały zawarte w dniu 16 sierpnia 2012 r. lub po tym dniu.  

Obowiązek zgłaszania kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji nie dotyczy osób 

fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Obowiązek zgłaszania do repozytorium transakcji kontrahent może wykonać samodzielnie, za 

pośrednictwem drugiej strony transakcji lub za pośrednictwem osób trzecich. Kontrahent może 

również delegować wykonywanie tego obowiązku za pośrednictwem Opera DM na zasadach 

określonych w odrębnych regulacjach. Istotne jest przy tym, że delegując obowiązek raportowania na 

inny podmiot, kontrahent nadal pozostaje odpowiedzialny za poprawne raportowanie kontraktów 

pochodnych, w tym za przekazanie zgłoszenia kontraktu pochodnego do repozytorium transakcji jak 

i treść informacji zawartych w tym zgłoszeniu. W przypadku samodzielnego wykonywania obowiązków 

raportowania kontraktów pochodnych, kontrahent powinien zgłosić Opera DM taki zamiar oraz 

uzgodnić z Opera DM tryb, w którym uzgadniana będzie treść raportów przekazywanych do 

repozytoriów transakcji, z uwagi na wynikający z regulacji EMIR obowiązek zapewnienia spójności 

danych zawartych w raportach. 

Kontrahenci są również zobowiązani do prowadzenia ewidencji wszystkich zawartych przez siebie 

kontraktów pochodnych oraz wszelkich zmian przez co najmniej pięć lat od daty rozwiązania 

transakcji. 

Zgłoszeń kontraktów pochodnych dokonuje się do repozytorium transakcji, których aktualna lista 

znajduje się na stronie internetowej  ESMA pod adresem http://www.esma.europa.eu/content/List-

registered-Trade-Repositories. Obecnie na liście tej znajdują się repozytoria transakcji prowadzone 

przez: 

1) DTCC Derivatives Repository Ltd. (DDRL), 

2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW),  

3) Regis-TR S.A., 

4) UnaVista Limited, 

5) CME Trade Repository Ltd. (CME TR), 

6) ICE Trade Vault Europe Ltd. (ICE TVEL).  

W Polsce repozytorium transakcji jest prowadzone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A. pod nazwą handlową KDPW_TR. Szczegółowe informacje dotyczące repozytorium transakcji 

KDPW_TR znajdują się na stronie internetowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

pod adresem 

http://www.kdpw.pl/pl/Repozytorium%20transakcji%20wersa%20EMIR/Strony/default.aspx.  

W przypadku, gdy repozytorium transakcji nie jest dostępne, kontrahent jest zobowiązany przekazać 

szczegółowe informacje dotyczące kontraktów pochodnych bezpośrednio do ESMA. 

W celu realizacji obowiązku raportowania kontrahent powinien posiadać kod LEI (ang. Legal Entity 

Identifier). Kod LEI to niepowtarzalny, indywidualny numer identyfikujący podmioty będące stroną 

transakcji na instrumentach pochodnych, który będzie przyznawany przez Lokalne Jednostki 

http://www.esma.europa.eu/content/List-registered-Trade-Repositories
http://www.esma.europa.eu/content/List-registered-Trade-Repositories
http://www.kdpw.pl/pl/Repozytorium%20transakcji%20wersa%20EMIR/Strony/default.aspx
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Operacyjne, tzw. LOU (Local Operating Unit). W okresie przejściowym kontrahenci mogą się 

posługiwać kodami pre-LEI, które będą przyznawane przez jednostki pre-LOU. Brak posiadania kodu 

pre-LEI/LEI będzie uniemożliwiać wykonanie obowiązku raportowego, natomiast Opera DM nie będzie 

mogła wykonywać transakcji klientów dotyczących kontraktów pochodnych. 

W Polsce numery LEI/pre-LEI są nadawane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 

który w dniu 27 grudnia 2013 r. uzyskał status jednostki pre-LOU. Szczegółowe informacje dotyczące 

zasad przyznawania numerów LEI/pre-LEI znajdują się na stronie internetowej Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych S.A. pod adresem https://lei.kdpw.pl/.  

Opera DM nie może uzyskać numeru LEI/pre-LEI za Klienta. Klient zobowiązany jest uzyskać numer 

LEI/pre-LEI samodzielnie. 

Ponadto, od dnia 11 sierpnia 2014 r. kontrahenci finansowi (FC) oraz kontrahenci niefinansowi, którzy 

przekraczają próg obowiązku rozliczania (NFC+), w zakresie informacji zgłaszanych do repozytorium 

transakcji, są zobowiązani również przekazywać informacje dotyczące zabezpieczeń oraz wyceny 

kontraktów pochodnych. Obowiązek ten dotyczy zarówno kontraktów pochodnych będących 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, jak i poza tym obrotem. Zgłoszenia wyceny kontraktów 

pochodnych dokonuje się według wartości rynkowej lub w oparciu o model zgodnie z tabelą nr 1 

zawartą w załączniku do Rozporządzenia 148/2013. W przypadku kontraktów rozliczanych przez 

centralnego kontrahenta (CCP) wyceny według wartości rynkowej są zgłaszane do repozytorium 

transakcji wyłącznie przez kontrahenta centralnego (CCP). 

W odniesieniu do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ich wycena jest raportowana 

za pośrednictwem KDPW_CCP S.A. według zasad określonych przez ten podmiot. 

 

4. Niektóre z pozostałych obowiązków wynikających z regulacji EMIR, w tym techniki 

ograniczania ryzyka kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza 

rynkiem regulowanym, nierozliczanych przez centralnego kontrahenta (CCP) 

 

Posiadanie dokumentacji 

Kontrahenci finansowi i kontrahenci niefinansowi, którzy zawierają kontrakty pochodne będące 

przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym nierozliczane przez centralnego kontrahenta (CCP) 

zobowiązani są do wprowadzenia odpowiednich procedur i uzgodnień służących ocenie, 

monitorowaniu i ograniczaniu ryzyka operacyjnego i kredytowego kontrahenta, które obejmują co 

najmniej zatwierdzanie warunków kontraktów pochodnych, formalizują procesy służące uzgadnianiu 

portfeli, zarządzania ryzykiem oraz wczesnym wykrywaniu sporów pomiędzy stronami i służą ich 

rozstrzyganiu, a także mające na celu monitorowanie wartości pozostających do uregulowania 

kontraktów pochodnych. 

Kontrahenci finansowi (FC) muszą także dysponować procedurami zarządzania ryzykiem które 

wymagają terminowej, precyzyjnej i odpowiednio wyodrębnionej wymiany zabezpieczeń w odniesieniu 

do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym zawartych 

w dniu 16 sierpnia 2012 r. lub po tej dacie. W odniesieniu do kontrahentów niefinansowych, który 

przekraczają próg obowiązku rozliczania (NFC+) obowiązek posiadania takich procedur dotyczy 

kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym zwartych w dniu 

lub po dniu, w którym przekroczono taki próg obowiązku rozliczania. 

 

https://lei.kdpw.pl/
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Potwierdzanie transakcji 

Na kontrahentów finansowych (FC) oraz kontrahentów niefinansowych (NFC+/-), którzy zawierają 

kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane 

przez centralnego kontrahenta (CCP) został nałożony obowiązek potwierdzania zawartych transakcji. 

Obowiązek ten powinien zostać wykonany w miarę możliwości drogą elektroniczną, w możliwie 

najkrótszym terminie, jednakże nie później niż w terminach wskazanych w art.  12 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia 149/2013. 

Dodatkowo, kontrahenci finansowi powinni się wyposażyć w niezbędną procedurę dotyczącą 

comiesięcznego zgłaszania Komisji Nadzoru Finansowego liczby niepotwierdzonych transakcji na 

instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które 

pozostają niepotwierdzone przez okres dłuższy niż pięć dni roboczych. 

 

Uzgadnianie portfeli 

Kontrahenci finansowi (FC) oraz kontrahenci niefinansowi (NFC+/-) zobowiązani są posiadać także 

procedury umożliwiające dokonywanie okresowego uzgadniania portfeli transakcji na instrumentach 

pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. Procedury powinny zostać 

uzgodnione pomiędzy kontrahentami jeszcze przed zawarciem kontraktu pochodnego będącego 

przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i mogą zostać uzgodnione w formie pisemnej lub za 

pomocą równoważnych środków elektronicznych. 

Uzgodnień portfeli dokonuje się w terminach szczegółowo określonych w art. 13 ust. 3 ust. 3 

Rozporządzenia 149/2013. 

 

Kompresja portfeli 

Kontrahenci finansowi (FC) oraz kontrahenci niefinansowi (NFC+/-) posiadający co najmniej 500 

obowiązujących, zawartych z innym kontrahentem kontraktów pochodnych będących przedmiotem 

obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane centralnie, powinni dysponować 

odpowiednimi procedurami dotyczącymi regularnego sprawdzania, co najmniej dwa razy w roku, 

możliwości dokonania kompresji portfela w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego ich kontrahenta 

oraz procedury dotyczące przeprowadzania takiej kompresji portfela. 

Kontrahenci muszą być w stanie przedstawić odpowiedniemu organowi nadzoru racjonalne 

wyjaśnienia uzasadniające odstępstwo od konieczności przeprowadzania kompresji portfela. 

 

Dokonywanie wycen transakcji 

Kontrahenci finansowi (FC) jak również kontrahenci niefinansowi, który przekraczają próg obowiązku 

rozliczania (NFC+) są zobowiązani do dokonywania codziennych wycen aktywnych kontraktów 

według wartości rynkowej, a w przypadku gdy warunki rynkowe uniemożliwiają dokonanie wyceny 

rynkowej – zastosować rzetelną i ostrożnościową wycenę w oparciu o model.  

Warunki rynkowe uniemożliwiające dokonanie wyceny rynkowej oraz kryteria stosowania wyceny 

w oparciu o model zostały określone w art. 16 i art. 17 Rozporządzenia 149/2013. 

 

Rozstrzyganie sporów 

Kontrahenci finansowi (FC) oraz kontrahenci niefinansowi (NFC+/-), którzy zawierają miedzy sobą 

kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, zobowiązani są 

uzgodnić szczegółowe procedury i procesy dotyczące identyfikowania, rejestrowania i monitorowania 
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sporów dotyczących uznania lub wyceny kontraktu oraz wymiany zabezpieczeń miedzy 

kontrahentami, a także dotyczące szybkiego rozstrzygania sporów oraz określające ścieżkę 

postępowania w przypadku sporów, które nie zostaną rozstrzygnięte w ciągu pięciu dni roboczych. 

Ponadto, kontrahenci finansowi (FC) zobowiązani są zgłaszać właściwemu organowi nadzoru  

(Komisji Nadzoru Finansowego) wszelkie spory pomiędzy kontrahentami dotyczącymi kontraktów 

pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, jego wyceny lub wymiany 

zabezpieczenia, których kwota lub równowartość przewyższa 15 mln EUR i które pozostają 

nierozstrzygnięte przez co najmniej 15 dni roboczych. 

 

5. Centralne rozliczanie transakcji 

Niektóre z kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym będą 

podlegać obowiązkowemu ich rozliczaniu przez kontrahentów za pośrednictwem centralnego 

kontrahenta (CCP).  

Obowiązek ten dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy: 

a) dwoma kontrahentami finansowymi (FC), 

b) kontrahentem finansowym (FC) a kontrahentem niefinansowym, który przekracza próg 

obowiązku rozliczania (NFC+), 

c) dwoma kontrahentami niefinansowymi, którzy przekraczają próg obowiązku rozliczania 

(NFC+), 

d) kontrahentem finansowym (FC) lub kontrahentem niefinansowym, który przekracza próg 

obowiązku rozliczania (NFC+), a podmiotem posiadającym siedzibę w państwie trzecim, który 

podlegałby obowiązkowi rozliczania, gdyby miał siedzibę w Unii Europejskiej, 

e) dwoma podmiotami mającymi siedzibę w jednym lub większej liczbie państw trzecich, które 

gdyby miały siedzibę w Unii Europejskiej – podlegałyby obowiązkowi rozliczania, pod 

warunkiem że dany kontrakt ma bezpośredni, znaczący i przewidywalny skutek wewnątrz Unii 

Europejskiej, lub w przypadku gdy taki obowiązek jest niezbędny lub stosowny, by zapobiec 

obchodzeniu regulacji EMIR. 

Obowiązek centralnego rozliczania kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza 

rynkiem regulowanym nie dotyczy więc transakcji zawieranych pomiędzy kontrahentem 

niefinansowym, który nie przekracza progu obowiązku rozliczania (NFC-) a kontrahentem finansowym 

(FC). 

Termin wejścia w życie obowiązku centralnego rozliczania takich transakcji jest uzależniony od 

uzyskania autoryzacji przez pierwszego kontrahenta centralnego (CCP), a także podjęcia przez ESMA 

decyzji o objęciu takim obowiązkiem danego typu transakcji pochodnych. 

 

6. Przydatne linki 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów 

centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. U. UE L Nr 201, poz. 1). 

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów 

pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i 

repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0148&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0148&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0148&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0148&from=PL
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minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytorium transakcji (Dz. 

U. UE L 52 , poz. 1). 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych 

standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, 

rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania 

ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem 

regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz. U. UE L Nr 52, poz. 11). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające 

wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń 

dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem 

obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytorium transakcji (Dz. U. UE L 

Nr 352, poz. 20). 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1248/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające 

wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu wniosku o rejestrację jako repozytorium 

transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie 

instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów 

centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. U. UE L Nr 352, poz. 30). 

Strona Komisji Nadzoru Finansowego poświęcona problematyce regulacji EMIR. 

Strona Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. poświęcona kodom pre-LEI/LEI. 

Strona Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. poświęcona repozytorium transakcji 

KDPW_TR. 

Strona ESMA poświęcona problematyce regulacji EMIR, w tym: Questions and Answers (Q&A) 

wydane przez ESMA oraz Frequently Asked Questions (FAQ) wydane przez Komisję Europejską. 

 

7. Nota prawna 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, a wskazane w nim informacje mają charakter 

poglądowy ułatwiający czytelnikowi zapoznanie się z podstawowymi obowiązkami wynikającymi 

z regulacji EMIR.  

Niniejszy materiał nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania Opera DM, członków jego organów, 

pracowników lub osób współpracujących z Opera DM oraz nie może stanowić podstawy do kierowania 

do tych osób jakichkolwiek roszczeń, w tym dotyczących konsekwencji zawarcia transakcji na 

instrumentach pochodnych, czy też wypełnienia lub  zaniechania wypełnienia jakichkolwiek 

obowiązków wynikających z regulacji EMIR oraz niniejszej informacji. 

Przedmiotowy materiał nie stanowi porady prawnej ani rekomendacji dotyczącej zasad wypełniania 

obowiązków wynikających z regulacji EMIR. Opera DM rekomenduje zwrócenie się o poradę do 

profesjonalnych doradców, w tym doradców prawnych, w celu należytego wypełniania wszystkich 

obowiązków nałożonych na kontrahentów regulacjami EMIR. 

Odpowiedzialność Opera DM za wszelkie szkody zostaje wyłączona, w tym za poniesione straty, 

utracone korzyści oraz nałożone kary finansowe. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0020:0029:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0020:0029:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0020:0029:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0020:0029:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0020:0029:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0020:0029:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0030:0031:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0030:0031:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0030:0031:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0030:0031:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0030:0031:PL:PDF
http://www.knf.gov.pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/EMIR.html
https://lei.kdpw.pl/
http://www.kdpw.pl/pl/Repozytorium%20transakcji%20wersa%20EMIR/Strony/default.aspx
http://www.kdpw.pl/pl/Repozytorium%20transakcji%20wersa%20EMIR/Strony/default.aspx
http://www.esma.europa.eu/page/post-trading
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-1300_qa_xi_on_emir_implementation_october_2014.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/derivatives/emir-faqs_en.pdf

