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I. Zakres stosowania 

Kto? 

1. Niniejsze wytyczne i zalecenia mają zastosowanie do właściwych organów krajowych. 

Co? 

2. W wytycznych i zaleceniach wskazano, jakie zagadnienia powinny zostać przeanalizowane 

przez właściwe organy krajowe przy ocenianiu uzgodnień interoperacyjnych, a więc na jakich 

aspektach uzgodnień interoperacyjnych będą musieli skupić się kontrahenci centralni.   

3. Niniejszy dokument nie wprowadza nowych wymogów dla kontrahentów centralnych, które 

byłyby inne niż wymogi określone w EMIR czy stosownych standardach technicznych. Określa 

jednak, jak należy spełnić te wymogi w celu osiągnięcia trwałych i stabilnych uzgodnień 

interoperacyjnych.  

4. W wytycznych i zaleceniach skoncentrowano się na zagrożeniach, które mogą wynikać z 

uzgodnień interoperacyjnych, i wskazano obszary, na których kontrahenci centralni powinni 

się skoncentrować i które powinny zostać zweryfikowane przez właściwe organy krajowe w celu 

ograniczania takich zagrożeń.  

Kiedy? 

5. Niniejsze wytyczne i zalecenia mają zastosowanie od 10-06-2013. 

 

II. Cel 

6. Celem niniejszych wytycznych i zaleceń jest wzmocnienie standardów stosowanych w ocenach 

uzgodnień interoperacyjnych i poprawienie jednolitości tych standardów.   
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III. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze 

Status wytycznych 

7. Niniejszy dokument zawiera ogólne wytyczne i zalecenia oraz szczegółowe wytyczne i zalecenia. 

Obydwa typy wytycznych i zaleceń są zgodne z art. 16 rozporządzenia w sprawie ESMA1. 

Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ESMA właściwe organy krajowe muszą 

dokładać wszelkich starań, aby zastosować się do wytycznych i zaleceń. 

8. Te właściwe organy krajowe, których dotyczą wytyczne i zalecenia, powinny zastosować się do 

nich poprzez włączenie ich do swoich praktyk nadzorczych.  

Wymogi w zakresie sprawozdawczości 

9. Właściwe organy krajowe, do których niniejsze wytyczne i zalecenia mają zastosowanie, muszą 

powiadomić ESMA o tym, czy zachowują lub zamierzają zachowywać zgodność z tymi 

wytycznymi i zaleceniami lub o przyczynach braku zgodności przed upływem dwóch miesięcy 

od daty publikacji przez ESMA, pisząc na adres post-trading@esma.europa.eu. W przypadku 

braku odpowiedzi w tym terminie właściwe organy krajowe zostaną uznane za niestosujące ww. 

wymogów. Wzór powiadomienia jest dostępny na stronie internetowej ESMA.  

 

IV. Wytyczne i zalecenia w zakresie spójnych, efektywnych i skutecznych ocen 
uzgodnień interoperacyjnych  

10. Biorąc pod uwagę wymagania, które mają zastosowanie wobec kontrahentów centralnych 

zawierających uzgodnienia interoperacyjne zgodnie z art. 51, 52 i 53 rozporządzenia, ESMA 

proponuje, by dokonując przeglądu propozycji interoperacyjności zgodnie z art. 54 

rozporządzenia właściwe organy krajowe oceniały ich zastosowanie w odniesieniu do kryteriów 

przedstawionych w wytycznych i zaleceniach poniżej. 

                                                        
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego 

Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji 

Komisji 2009/77/WE. 

mailto:post-trading@esma.europa.eu
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WYTYCZNA I ZALECENIE 1: RYZYKO PRAWNE 

(art. 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 648/2012) 

Ogólna wytyczna i zalecenie 1 

Właściwy organ krajowy powinien ocenić, czy uzgodnienie interoperacyjne jest jasno 

zdefiniowane, przejrzyste i ważne oraz czy może zostać wyegzekwowane we wszystkich 

właściwych jurysdykcjach oraz czy kontrahent centralny wdrożył ramy oceniania tych 

czynników przed zawarciem uzgodnienia interoperacyjnego oraz prowadzenia regularnej 

oceny. 

Szczegółowe wytyczne i zalecenia 

a) Dokumentacja 

Stosując ogólną wytyczną i zalecenie nr 1 właściwe organy krajowe powinny sprawdzić co 

najmniej, czy dokumentacja: 

 

i. identyfikuje jasno i w wiążący sposób prawa i obowiązki kontrahentów centralnych 
wynikające z uzgodnienia interoperacyjnego; 

ii. jest kompatybilna z procesami ograniczania ryzyka stosowanymi przez kontrahentów 
centralnych; 

iii. ustanawia procedurę regularnego przeglądu dokumentacji, która zapewnia, że dokumentacja 
jest odpowiednia i określa obowiązki kontrahentów centralnych w tym procesie; 

iv. ustanawia procedurę konsultacji z komisją ds. ryzyka oraz członkami rozliczającymi w 
sytuacjach, gdy zawarcie lub jakakolwiek zmiana uzgodnienia interoperacyjnego może mieć 
znaczący wpływ na ryzyko, na jakie narażony jest kontrahent centralny oraz informowania 
członków rozliczających w sytuacjach, gdy zawarcie lub jakakolwiek zmiana uzgodnienia 
interoperacyjnego może mieć znaczący wpływ na ich działania; 

v. wyraźnie wskazuje procedurę i osoby odpowiedzialne za monitorowanie i zapewnianie 
funkcjonowania uzgodnienia interoperacyjnego; 

vi. wyraźnie definiuje mechanizm rozstrzygania sporów powstałych w odniesieniu do 
uzgodnienia interoperacyjnego;  

vii. wyraźnie definiuje warunki i procedurę rozwiązania uzgodnienia interoperacyjnego. 
 

b) Analiza prawna 

Stosując ogólną wytyczną i zalecenie nr 1 właściwe organy krajowe powinny sprawdzić co 

najmniej: 

 

i. czy kontrahent centralny ocenił z wysokim poziomem pewności, że ustalenia dotyczące 
bilansowania pomiędzy interoperacyjnymi kontrahentami centralnymi są ważne i możliwe do 
wyegzekwowania; 
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ii. czy kontrahent centralny upewnił się w wystarczającym stopniu, że jego zasady i procedury 
dotyczące momentu wprowadzenia zlecenia przeniesienia do swoich odpowiednich systemów 
i momentu nieodwołalności zostały zdefiniowane zgodnie z art. 52 ust. 1 rozporządzenia; 

iii. czy kontrahent centralny ocenił z wysokim poziomem pewności potencjał transgranicznych 
kwestii prawnych wynikających z jego udziału w uzgodnieniu interoperacyjnym, w 
szczególności w odniesieniu do swoich procedur na wypadek niewykonania zobowiązania 
oraz wymagalności zabezpieczeń finansowych; 

iv. czy kontrahent centralny upewnił się w wystarczającym stopniu, czy jego procedury 
zarządzania przypadkiem niewykonania zobowiązania przez interoperacyjnego centralnego 
kontrahenta są ważne i możliwe do wyegzekwowania; 

v. czy kontrahent centralny ma wystarczającą pewność co do możliwości wyegzekwowania 
swoich procedur na wypadek niewykonania zobowiązania przez interoperacyjnych 
kontrahentów centralnych oraz co do wykonalności swoich procedur interoperacyjnych.  

 

WYTYCZNA I ZALECENIE 2: OTWARTY I SPRAWIEDLIWY DOSTĘP  

(art. 51 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012) 

Ogólna wytyczna i zalecenie 2 

Właściwy organ krajowy powinien ocenić, czy uzgodnienie interoperacyjne zapewnia 

niedyskryminujący dostęp oraz czy uniemożliwienie lub ograniczenie zawarcia uzgodnienia 

interoperacyjnego wynika wyłącznie z przyczyn związanych z ryzykiem. 

Szczegółowe wytyczne i zalecenia 

a) Dokumentacja 

Stosując ogólną wytyczną i zalecenie nr 2 właściwe organy krajowe powinny sprawdzić co 

najmniej, czy dokumentacja: 

 

i. regulująca uzgodnienie interoperacyjne nie zawiera żadnego przepisu ograniczającego lub 
utrudniającego zawarcie lub przyszłe rozszerzenie uzgodnienia interoperacyjnego o innych 
kontrahentów centralnych, który nie wynikałby z uzasadnionych przyczyn związanych z 
ryzykiem; 

ii. regulująca uzgodnienie interoperacyjne nie ogranicza w nadmierny sposób możliwości 
rozwiązania uzgodnienia interoperacyjnego w sytuacji, kiedy jeden z kontrahentów 
centralnych uzna, że takie rozwiązanie jest niezbędne z uzasadnionych przyczyn związanych z 
ryzykiem. W takich okolicznościach kontrahent centralny podejmujący decyzję o rozwiązaniu 
uzgodnienia interoperacyjnego musi przedstawić właściwemu organowi krajowemu 
odpowiednie uzasadnienie rozwiązania takiego uzgodnienia i powiadomić z jak największym 
wyprzedzeniem odpowiednio członków rozliczających, platformy handlowe obsługiwane 
przez kontrahenta centralnego oraz innych interoperacyjnych kontrahentów centralnych. 
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WYTYCZNA I ZALECENIE 3: IDENTYFIKOWANIE I MONITOROWANIE RYZYKA, 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

(art. 52 ust. 1 lit. a), b) i c) oraz art. 52 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012) 

Ogólna wytyczna i zalecenie 3 

Właściwy organ krajowy powinien ocenić, czy kontrahent centralny wdrożył ogólne ramy 

identyfikowania i monitorowania ryzyka wynikającego z zawarcia uzgodnienia 

interoperacyjnego oraz zarządzania takim ryzykiem przed zawieraniem uzgodnień 

interoperacyjnych oraz prowadzenia takich działań w sposób regularny. 

Szczegółowe wytyczne i zalecenia 

a) Ogólne strategie, procedury i systemy 

Stosując ogólną wytyczną i zalecenie nr 3 właściwe organy krajowe powinny sprawdzić co 

najmniej: 

 

i. czy uzgodnienie interoperacyjne nie ma wpływu na spełnianie przez uczestniczących w nim 
kontrahentów centralnych wymogów, którym podlegają na mocy rozporządzenia oraz 
odpowiednich standardów technicznych lub ekwiwalentnych przepisów w państwach 
trzecich. Wymogi te powinny być spełniane indywidualnie przez każdego kontrahenta 
centralnego, w szczególności w odniesieniu do prefinansowanych zasobów finansowych, w 
tym depozytów zabezpieczających; 

ii. czy kontrahenci centralni przekazują sobie wzajemnie niezbędne informacje na temat swoich 
działań, w tym – w stosownych przypadkach – potencjalnej współpracy z osobami trzecimi 
świadczącymi kluczowe usługi, co umożliwia każdemu kontrahentowi centralnemu 
dokonywanie skutecznych ocen okresowych oraz identyfikowanie, monitorowanie i 
ograniczanie wszelkich nowych lub wzrastających zagrożeń, współzależności lub efektów 
mnożnikowych, które mogą wynikać z uzgodnienia interoperacyjnego;  

iii. czy istnieje procedura regularnego przeglądu ram zarządzania ryzykiem kontrahenta 
centralnego po ocenie wskazanej w (ii);  

iv. czy istnieje procedura ustalania pomiędzy interoperacyjnymi kontrahentami centralnymi 
zmian w uzgodnieniu interoperacyjnym oraz rozstrzygania sporów; 

v. czy istnieje procedura: 
a.  informowania interoperacyjnych kontrahentów centralnych o wszelkich zmianach 

zasad obowiązujących kontrahenta centralnego; oraz 
b. ustalania pomiędzy interoperacyjnymi kontrahentami centralnymi zmian zasad 

obowiązujących jednego z kontrahentów, które mają wpływ na uzgodnienie 
interoperacyjne; 

vi. czy – w przypadku uzgodnień interoperacyjnych obowiązujących co najmniej trzech 
kontrahentów centralnych – kontrahent centralny zdefiniował strategie, procedury i systemy 
identyfikowania, oceny i ograniczania zagrożeń wynikających z ustaleń zbiorowych oraz praw 
i obowiązków różnych interoperacyjnych kontrahentów centralnych; 
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vii. czy warunki operacyjne, potencjał przetwórczy i ustalenia związane z zarządzaniem ryzykiem 
u danego kontrahenta centralnego mają możliwość rozbudowy i są wystarczająco wiarygodne 
na potrzeby obecnych i przewidywanych wartości szczytowych aktywności prowadzonej przez 
łącze interoperacyjne oraz liczby centralnych kontrahentów związanych uzgodnieniem 
interoperacyjnym; 

viii. czy ustalenia dotyczące komunikacji pomiędzy interoperacyjnymi kontrahentami centralnymi 
zapewniają, że komunikacja odbywa się punktualnie, jest wiarygodna i bezpieczna; 

ix. czy procedury zarządzania przypadkami niewykonania zobowiązania kontrahenta 
centralnego są zaprojektowane w sposób zapewniający, że zarządzanie przypadkiem 
niewykonania zobowiązania przez członka rozliczającego jednego z kontrahentów centralnych 
nie ma wpływu na działania interoperacyjnych kontrahentów centralnych i nie naraża ich na 
dodatkowe zagrożenia; 

x. czy kontrahent centralny ocenił potrzebę zastosowania specjalnych procedur zarządzania 
przypadkiem niewykonania zobowiązania w kontekście uzgodnienia interoperacyjnego; 

xi. czy procedura rozwiązania uzgodnienia interoperacyjnego przez dowolnego 
interoperacyjnego kontrahenta centralnego jest jasna i przejrzysta i zapewni, że rozwiązanie 
nastąpi w sposób uporządkowany i nie narazi interoperacyjnych kontrahentów centralnych w 
nadmiernym zakresie na dodatkowe zagrożenia. 

 
b) Wymogi ostrożnościowe  

Stosując ogólną wytyczną i zalecenie nr 3 właściwe organy krajowe powinny sprawdzić co 

najmniej: 

 
i. czy ryzyko finansowe, w tym ryzyko związane z utrzymywaniem, wynikające z uzgodnienia 

interoperacyjnego, jest identyfikowane, monitorowane, oceniane i ograniczane tak samo 
skrupulatnie jak ekspozycje kontrahenta centralnego na ryzyko wynikające z działań jego 
członków rozliczających; 

ii. czy kontrahent centralny ma odpowiednie procesy, procedury i modele ryzyka, w tym 
metodykę testów warunków skrajnych, umożliwiające odpowiednie prognozowanie 
ekspozycji finansowej i potrzeb związanych z płynnością wynikających z uzgodnienia 
interoperacyjnego;  

iii. czy kontrahent centralny ocenił, zgromadził lub ma dostęp do niezbędnych zasobów 
interoperacyjnych kontrahentów centralnych, które są konieczne do pokrycia ryzyka 
kredytowego i ryzyka płynności wynikających z uzgodnienia interoperacyjnego, w tym w 
odniesieniu do skrajnych ale możliwych warunków rynkowych; 

iv. czy kontrahent centralny zidentyfikował jakieś zagrożenia wynikające z czasu pomiędzy 
wezwaniem do uzupełnienia zabezpieczenia pomiędzy kontrahentami centralnymi a 
dostępnością odpowiedniego zabezpieczenia;  

v. czy interoperacyjni kontrahenci centralni nie mogą wzajemnie pokrywać swoich funduszy na 
wypadek niewykonania zobowiązania ani innych zasobów finansowych zdefiniowanych w art. 
43 rozporządzenia. 

 
c) Niewykonanie zobowiązania przez interoperacyjnego kontrahenta centralnego  

Stosując ogólną wytyczną i zalecenie nr 3 właściwe organy krajowe powinny sprawdzić co 

najmniej: 
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i. potencjalną ekspozycję kontrahenta centralnego wynikającą z niepokrytych strat kredytowych 
w przypadku wyczerpania możliwości kaskadowego pokrywania strat; 

ii. stopień, w jakim możliwość przenoszenia pozycji od kontrahenta centralnego 
niewykonującego zobowiązania do kontrahenta centralnego wykonującego zobowiązanie lub 
do funduszu na wypadek niewykonania zobowiązania, który przeznaczony jest na pokrywanie 
ekspozycji wynikającej z instrumentów finansowych rozliczonych w ramach uzgodnienia 
interoperacyjnego, przyczyni się do obniżenia ekspozycji między kontrahentami centralnymi;  

iii. zapewnienie, że ryzyko wprowadzone uzgodnieniem interoperacyjnym jest ujawniane 
członkom rozliczającym zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia oraz art. 10 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 odniesieniu do 
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących 
kontrahentów centralnych;  

iv. w przypadku udziału więcej niż dwóch kontrahentów centralnych – ryzyko zbiorowego 
uzgodnienia interoperacyjnego; 

v. prawdopodobne zapotrzebowanie na płynność wynikające z uzgodnień interoperacyjnych, tak 
jak w przypadku niespełnienia wezwania do uzupełnienia zabezpieczenia między 
kontrahentami centralnymi. 

 
d) Różne modele zarządzania ryzykiem 

Stosując ogólną wytyczną i zalecenie nr 3 właściwe organy krajowe powinny sprawdzić co 

najmniej: 

 
i. czy kontrahent centralny przewidział procedurę regularnego oceniania różnicy pomiędzy 

ramami zarządzania ryzykiem – o ile takowe występują – pomiędzy interoperacyjnymi 
kontrahentami centralnymi, która identyfikuje zagrożenia mogące powstać wskutek 
stosowania takich różnych modeli lub kontroli, w tym oceny wyników testów warunków 
skrajnych oraz testowania procedur na wypadek niewykonania zobowiązania, a także czy 
kontrahent centralny przewidział ustalenia mające ograniczać takie zagrożenia; 

ii. czy wskutek oceny wskazanej w (i) powinien nastąpić proces przeglądu przez 
interoperacyjnych kontrahentów centralnych ich ram zarządzania ryzykiem i rozważenia 
możliwych działań, w tym możliwości dalszej konwergencji ram zarządzania ryzykiem. 

 
c) Profil ryzyka i kryteria członkostwa 

Stosując ogólną wytyczną i zalecenie nr 3 właściwe organy krajowe powinny sprawdzić co 

najmniej: 

 
i. czy kontrahent centralny dokonał oceny profilu ryzyka każdego interoperacyjnego 

kontrahenta centralnego, w tym w odniesieniu do zagrożeń, które mogą wynikać z polityki 
członkostwa, w celu zapewnienia, że uzgodnienie interoperacyjne nie przyniesie osłabienia 
ogólnych ram zarządzania ryzykiem kontrahenta centralnego;  

ii. czy kontrahent centralny ma strategie, procedury i systemy regularnego monitorowania, 
oceniania i ograniczania wszelkiego ryzyka wynikającego ze współzależności, w tym z 
jednostkami lub grupami jednostek działającymi jako członkowie rozliczający lub dostawcy 
podstawowych usług do jednego lub kilku interoperacyjnych kontrahentów centralnych. W 
tym kontekście limity koncentracji ustalone przez każdego kontrahenta centralnego powinny 
zostać poddane przeglądowi w celu zapewnienia, że są one właściwe dla danego uzgodnienia 
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operacyjnego, w szczególności jeśli uzgodnienie powoduje powstanie większego ryzyka 
współzależności. 

 
f) Zarządzanie ekspozycją 

Stosując ogólną wytyczną i zalecenie nr 3 właściwe organy krajowe powinny sprawdzić co 

najmniej: 

 
i. czy kontrahent centralny wskazał, jak pokryje ekspozycje wynikające z uzgodnienia 

interoperacyjnego, w tym:  
a. jak obliczy depozyt zabezpieczający zgodnie z art. 41 rozporządzenia oraz rozdziałem 

VI rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 
odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów 
obowiązujących kontrahentów centralnych;  

b. jak pokryje ekspozycje wynikające z niewykonania zobowiązania przez 
interoperacyjnego kontrahenta centralnego bez zmniejszania możliwości wypełniania 
przez kontrahenta centralnego jego zobowiązań wobec własnych członków 
rozliczających; 

c. założenia przyjęte do określenia i wymiany depozytów zabezpieczających pomiędzy 
kontrahentami centralnymi. Powinny one obejmować szczegółowe wyjaśnienie 
właściwemu organowi krajowemu ewentualnych różnic pomiędzy parametrami 
zarządzania ryzykiem zastosowanymi do ekspozycji pomiędzy kontrahentami 
centralnymi a parametrami zastosowanymi w przypadku członków rozliczających; 

ii. czy kontrahent centralny wdrożył narzędzia zarządzania ryzykiem, takie jak strategie 
depozytów zabezpieczających lub funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania w celu 
reagowania na jakiekolwiek osłabienie swoich ogólnych ram zarządzania ryzykiem wynikłe z 
uzgodnienia interoperacyjnego; 

iii. czy kontrahent centralny wdrożył przejrzyste dla członków rozliczających ustalenia w celu 
pokrycia ekspozycji wynikających z uzgodnienia interoperacyjnego, w tym w odniesieniu do 
skrajnych ale możliwych warunków rynkowych. 

 

WYTYCZNA I ZALECENIE 4: PRZECHOWYWANIE ZABEZPIECZEŃ 

(Art. 53 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012) 

Ogólna wytyczna i zalecenie 

1. Właściwy organ krajowy powinien ocenić, czy interoperacyjny kontrahent centralny 

przechowuje zabezpieczenie w taki sposób, by było ono chronione przed niewykonaniem 

zobowiązania przez któregokolwiek interoperacyjnego kontrahenta centralnego. 
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WYTYCZNA I ZALECENIE 5: WSPÓŁPRACA POMIĘDZY WŁAŚCIWYMI 

ORGANAMI KRAJOWYMI 

(art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012) 

Ogólna wytyczna i zalecenie 

1. Bez naruszania procedury zezwolenia opisanej w art. 17 rozporządzenia właściwe organy 

krajowe odpowiedzialne za ocenę uzgodnienia interoperacyjnego powinny ściśle ze sobą 

współpracować w trakcie etapu oceny. Współpraca taka obejmuje dzielenie się informacjami w 

trakcie trwania procesu oraz wymianę sprawozdań z oceny ryzyka przed ich finalizacją i 

przedłożeniem właściwym kolegiom zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia. 

Bez uszczerbku dla ustaleń dotyczących kolegium zawartych w art. 18 rozporządzenia właściwe 

organy krajowe odpowiedzialne za nadzór nad interoperacyjnymi kontrahentami centralnymi 

powinny ściśle i regularnie współpracować.  

 

2. Jeżeli uzgodnienie interoperacyjne zawarte zostało pomiędzy kontrahentem centralnym, który 

uzyskał zezwolenie zgodnie z art. 17 rozporządzenia, a kontrahentem centralnym uznanym 

zgodnie z art. 25 rozporządzenia, należy zawrzeć uzgodnienie dotyczące współpracy pomiędzy 

właściwym organem krajowym a odpowiednim właściwym organem w państwie trzecim w celu 

spełnienia wymogów zawartych w ust. 1 niniejszej wytycznej i zalecenia. Sformułowanie 

odpowiedniego uzgodnienia można ułatwić dzięki uzgodnieniu o współpracy zawartemu 

pomiędzy ESMA a odpowiednim właściwym organem w państwie trzecim zawartemu zgodnie z 

art. 25 ust. 7 rozporządzenia. 

 


