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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
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

analizował związane z nimi potencjalne koszty i korzyści
oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora
Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie
z art. 37 wspomnianego rozporządzenia,

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instru
mentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza
rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozyto
riów transakcji (2), w szczególności jego art. 56 ust. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Wszystkie informacje przedłożone Europejskiemu Urzę
dowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUN
GiPW) we wniosku o rejestrację jako repozytorium trans
akcji powinny być przekazywane na trwałym nośniku,
który umożliwia ich przechowywanie celem przyszłego
wykorzystania i reprodukcji. Aby ułatwić identyfikację
informacji przedłożonych przez repozytorium transakcji,
dokumenty załączone do wniosku powinny zostać ozna
czone niepowtarzalnym numerem referencyjnym.

(2)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt
wykonawczych standardów technicznych przedłożony
Komisji Europejskiej przez EUNGiPW, zgodnie z proce
durą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr
1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie usta
nowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego
Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (3).

(3)

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 1095/2010 EUNGiPW przeprowa
dził otwarte konsultacje społeczne na temat tego
projektu wykonawczych standardów technicznych, prze

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Format wniosku
1.
Wniosek o rejestrację składa się za pomocą instrumentu,
który przechowuje informacje na trwałym nośniku określonym
w art. 2 ust. 1 lit. m) dyrektywy 2009/65/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (4).
2.
Wniosek o rejestrację składa się w formacie określonym
w załączniku.
3.
Repozytorium transakcji nadaje niepowtarzalny numer
referencyjny wszystkim przedkładanym przez siebie doku
mentom i dopilnowuje, by przedkładane informacje wyraźnie
wskazywały konkretny wymóg aktu delegowanego dotyczącego
regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły
wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji, przyjętych
zgodnie z art. 56 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, do
którego się odnoszą, oraz dokument, w którym dana informacja
została przedstawiona, a także powód, jeżeli taka informacja nie
została przedstawiona zgodnie z sekcją załącznika dotyczącą
numerów referencyjnych dokumentów.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2012 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.
(3) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

(4) Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.
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ZAŁĄCZNIK
FORMAT WNIOSKU
INFORMACJE OGÓLNE
Data złożenia wniosku
Nazwa handlowa repozytorium transakcji
Adres siedziby prawnej
Klasy instrumentów pochodnych, których dotyczy wniosek o rejestrację
jako repozytorium transakcji
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wniosek
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek
Imię i nazwisko innej osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie przepisów
przez repozytorium transakcji
Dane kontaktowe osoby (osób) odpowiedzialnej(-ych) za przestrzeganie
przepisów przez repozytorium transakcji
Nazwa ewentualnej spółki dominującej

NUMERY REFERENCYJNE DOKUMENTÓW
(art. 1 ust. 3)
Artykuł aktu delegowanego dotyczącego
regulacyjnych standardów technicznych
określających szczegóły wniosku o rejestrację
repozytoriów transakcji, przyjętych zgodnie
z art. 56 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr
648/2012

Niepowtarzalny numer
referencyjny dokumentu

Tytuł dokumentu

Rozdział, sekcja lub strona dokumentu,
gdzie przedstawiona jest informacja lub
powody nieprzedstawienia informacji

