
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/527 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565 w odniesieniu do progów określonych na 
potrzeby cotygodniowych sprawozdań dotyczących pozycji 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instru
mentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 58 
ust. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 83 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 (2) ustanowiono minimalne progi, o których mowa 
w art. 58 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE, powyżej których systemy obrotu są zobowiązane do podawa
nia do wiadomości publicznej cotygodniowych sprawozdań, o których mowa w art. 58 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy. 

(2) Należy zmienić minimalny próg dotyczący liczby otwartych pozycji, aby zapewnić zainteresowanym stronom prze
jrzystość w odniesieniu do szerszego zakresu towarowych instrumentów pochodnych. Publikacja cotygodniowych 
sprawozdań dotyczących pozycji nie powinna już zależeć od stosunku liczby otwartych pozycji do ilości, która pod
lega dostarczeniu, lecz powinna opierać się na prostszych kryteriach, a mianowicie na liczbie otwartych pozycji 
w tym towarowym instrumencie pochodnym. 

(3) Jeżeli chodzi o próg otwartych pozycji, cotygodniowe sprawozdania dotyczące pozycji powinny być publikowane 
w przypadku, gdy łączna wartość otwartych pozycji w kontraktach na rynku kasowym i kontraktach wygasających 
w kolejnych miesiącach jest równa lub przekracza 10 000 partii, tak aby zapewnić wystarczającą liczbę pozycji 
w towarowym instrumencie pochodnym, która uzasadniałaby publikację cotygodniowych sprawozdań dotyczących 
pozycji. 

(4) Aby zmniejszyć ryzyko naruszenia poufności w odniesieniu do posiadaczy pozycji, w przypadku kontraktów, dla 
których dana kategoria osób obejmuje mniej niż pięciu aktywnych posiadaczy pozycji, publikowane cotygodniowe 
sprawozdanie dotyczące pozycji nie powinno zawierać żadnych informacji dotyczących tej kategorii osób. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 83 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) akapit pierwszy lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) wartość bezwzględna długiego lub krótkiego wolumenu brutto całkowitej liczby otwartych pozycji, wyrażona 
jako liczba partii odpowiedniego towarowego instrumentu pochodnego, wynosi przynajmniej 10 000 partii.”; 

b) akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„W odniesieniu do uprawnień do emisji lub bazujących na nich instrumentów pochodnych lit. b) nie ma zastosowa
nia.”; 

(1) Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne 
oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 1).
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2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) W przypadku kontraktów, w których w obrębie danej kategorii osób jest mniej niż pięciu posiadaczy pozycji, nie 
publikuje się zagregowanej liczby długich i krótkich pozycji, ich zmian od czasu poprzedniego sprawozdania, procento
wego udziału każdej kategorii w całkowitej liczbie otwartych pozycji ani liczby osób posiadających pozycję w danej 
kategorii.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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