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GENEZA
Zwiększe ie
obrotu
w
systemach
regulowanych:
utworzenie nowej kategorii
platform służą y h do obrotu
instrumentami pochodnymi.

Rozszerzenie definicji firmy
inwestycyjnej, aby uwzględ ić
firmy
prowadzą e
obrót
towarowymi
instrumentami
pochodnymi jako działal ość
fi a sową.

Zaostrzenie i zharmonizowanie
sankcji
oraz
zapewnienie
skutecznej współpra y iędzy
odpowiednimi
organami
nadzorczymi.
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WPROWADZENIE

12.06.2014r.
opublikowanie
w Dzienniku
Urzędowy UE
MIFID II i MIFIR

2014

Wydanie
projektów aktów
delegowanych
RTS/ ITS

2015

2016

3.07.2017r.
termin
implementacji
MIFID II do
prawa krajowego

2017

3.01.2018r.
data rozpo zę ia
stosowania
pakietu MIFID II
i MIFIR

2018
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ZASADNICZE KIERUNKI ZMIAN

1

Ograniczanie katalogu wyłą zeń (rozszerze ie krąg pod iotów o jęty h regula ją także a spółki
energetyczne)

2

Zmiana definicji instrumentu finansowego (rozszerzenie katalogu instrumentów finansowych
3.01.2018r.
termin
w stosunku do MIFID I)
data rozpo zę ia
implementacji

3.07.2017r.

MIFID II do
prawa krajowego

3

Zmiany w zakresie organizacji systemów obrotu

4

Zmiany w zakresie nadzoru nad rynkiem – zwiększe ie roli KNF

5

Tra spozy ja MIFID II do krajowego porządku praw ego

stosowania
pakietu MIFID II
i MIFIR

4

I. ZAKRES STOSOWANIA
Czy MIFID II a zastosowa ie do spółek e ergety z y h?
MIFID II ma zastosowanie do firm świad zą y h usługi inwestycyjne lub prowadzą y h działal ość i westy yj ą.

Ocena czy spółka energetyczna podlega regulacjom MIFID II wymaga sz zegółowej analizy przedmiotu działal oś i,
w tym określe ia rozmiaru prowadzonej działal oś i spekulacyjnej.
Czy firma wykonuje usługi inwestycyjne opisane sz zegółowo w załą z iku I sekcja A do MIFID II w odniesieniu do
co najmniej jednego instrumentu finansowego wymienionego w załą z iku I sekcja C do MIFID II ?

TAK

NIE

Czy firma podlega pod któreś z włą zeń określo y h w art. 2 MIFID II ?
Firma nie podlega pod MIFID II

TAK
Firma podlega pod MIFID II w ograniczonym
zakresie (w tym m.in. w zakresie limitów pozycji i raportowania

NIE
Firma podlega pod MIFID II w peł y

zakresie

(w tym m.in. pod
o owiązek posiadania zezwolenia KNF na prowadzenie działal oś i maklerskiej).

pozycji).
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WYŁĄCZENIA STOSOWANIA
Art. 2 MIFID II określa wy zerpują y katalog wyłą zeń pozwalają y u ik ąć peł ego stosowania MIFID II.
Przykładowe wyłą ze ia spod o owiązku stosowa ia MIFID II, z który h
WYŁĄCZENIE DLA DZIAŁANOŚCI
WEWNĄTRZGRUPOWEJ
MIFID II nie ma zastosowania do
podmiotów,
które
świad zą
usługi
inwestycyjne wyłą z ie na rzecz swoich
przedsię iorstw do i ują y h, swoich
przedsię iorstw zależ y h lub innych
przedsię iorstw
zależ y h
swoich
przedsię iorstw do i ują y h.

WYŁĄCZENIE DLA SPÓŁEK
PROWADZĄCYCH OBÓRT
KLASYCZNYMI INSTRUMENTAMI
MIFID II nie ma zastosowania do podmiotów zawierają y h na
włas y rachunek transakcje na instrumentach finansowych innych
iż towarowe instrumenty pochodne lub uprawnienia do emisji i
ich instrumenty pochodne, i które nie świad zą jakichkolwiek
innych usług inwestycyjnych lub nie prowadzą jakiejkolwiek innej
działal oś i inwestycyjnej polegają ej na inwestowaniu w
instrumenty finansowe inne
iż towarowe instrumenty
pochodne, uprawnienia do emisji lub ich instrumenty pochodne
chyba że osoby te:
 są animatorami rynku,
 są zło ka i lub uczestnikami rynku regulowanego lub MTF
lub
ają ezpośred i dostęp elektroniczny do systemu
obrotu, lub + hedging
 stosują te h ikę
zęstotliwoś i, lub

handlu

algorytmicznego

o

wysokiej

 zawierają transakcje na włas y rachunek wyko ują zlecenia
klientów.

ogą skorzystać spółki e ergety z e:
WYŁĄCZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI
DODATKOWEJ
MIFID II nie ma zastosowania do podmiotów:
zawierają y h na włas y rachunek transakcje na towarowych
instrumentach pochodnych lub uprawnieniach do emisji lub ich
instrumentach pochodnych, w tym animatorów rynku, z wyłą ze ie
osób, które zawierają transakcje na włas y rachunek wyko ują zlecenia
klientów oraz

świad zą y h usługi inwestycyjne, inne iż zawieranie transakcji na włas y
rachunek, na towarowych instrumentach pochodnych lub
uprawnieniach do emisji lub ich instrumentach pochodnych na rzecz
swoich klientów lub dostawców w ramach głów ego zakresu ich
działal oś i;
pod warunkiem że:

we wszystkich powyższy h przypadkach indywidualnie i zbiorczo, z
punktu widzenia grupy jest to działal ość dodatkowa względe
głów ego zakresu ich działal oś i oraz że głów y zakres działal oś i
nie polega na świad ze iu usług inwestycyjnych, czy prowadzeniu
działal oś i bankowej, ądź na działa iu w charakterze animatora rynku
w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych,

osoby te nie stosują techniki handlu algorytmicznego o wysokiej
zęstotliwoś i, oraz

osoby te corocznie powiada iają KNF o korzystaniu z tego wyłą ze ia.
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ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE RTS 20
RTS 20 określa kryteria u ożliwiają e odpowiedź na pytanie: Czy działal ość danego podmiotu w zakresie
instrumentów finansowych jest uznawana za dodatkową względe głów ej zakresu działal oś i tego podmiotu?
Wyniki testów pozwalają określić rozmiar działal oś i w zakresie towarowych instrumentów pochodnych,
upraw ień do emisji i związa y h z nimi instrumentów pochodnych, jaką te osoby ogą prowadzić bez
zezwolenia.

TEST ,,DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ”
Test udziału w ry ku

Test działal oś i głów ej

służy porównaniu rozmiaru działal oś i
transakcyjnej danej osoby z ogól ą
działal oś ią tra sak yj ą w ramach UE w
danej kategorii aktywów.

służy ustaleniu, czy działal ość transakcyjna
doty zą a
towarowych
instrumentów
pochodnych prowadzona w celu innym iż
zabezpieczenie stanowi
iejszość w ramach
działal oś i na poziomie grupy.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia od dnia 3.01.2018r. po iąga za so ą ko ie z ość przeprowadzenia o li zeń za lata 2015,
2016 i 2017r. Osiąg ię ie wyników po iżej progów określo y h w RTS 20 oznacza ożliwość prowadzenia działal oś i
handlowej bez ko ie z oś i ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działal oś i maklerskiej.
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II. ZMIANA DEFINICJI INSTRUMENTU FINANSOWEGO
MIFID II rozszerza katalog instrumentów finansowych w stosunku do MIFID I oraz Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

MIFID II modyfikuje także kryteria uznania za instrumenty finansowe towarowych kontraktów
pochodnych wymienionych w sekcji C6, C7 i C10 Załą z ika I.
Modyfikacja polega na wprowadzeniu nowej kategorii rynku tzw. OTF (obok fu k jo ują y h
aktualnie rynków regulowanych i MTF) oraz uznaniu (zgodnie z sek ją C6) za instrumenty
finansowe rozliczanych fizycznie kontraktów pochodnych doty zą y h towarów ędą y h
przedmiotem obrotu na OTF za wyjątkie kontraktów podlegają y h tzw. REMIT carve-out.
Zmianie uleg ą rów ież opisane w rozporządze iu 1287/2006 przesła ki uznania kontraktu za
„wykazują y właś iwoś i innych pochodnych instrumentów finansowych” w rozumieniu sekcji C6 i
C10 Załą z ika I do MIFID II.
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WYŁĄCZENIE REMIT – CARVE OUT
Definicja instrumentów finansowych określo a w sekcji C6 Załą z ika nr I do MIFID II nie obejmuje swoim
zakresem kontraktów ędą y h przedmiotem obrotu na OTF rozliczanych poprzez fizy z ą dostawę doty zą y h
produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym zgodnie z Rozporządze ie REMIT.
Zatem zawierane na OTF transakcje doty zą e energii elektrycznej i gazu ziemnego
sta owią e produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym w świetle
Rozporządze ia REMIT nie są brane pod uwagę przy obliczaniu rozmiarów
działal oś i handlowej danego podmiotu na potrzeby zwol ień zgodnie z RTS 20.

Kontrakty te nie podlegają wymogom związa y
finansowymi zgodnie z MIFID II.

z obrotem instrumentami
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III. ZMIANY W OGRANIZACJI SYSTEMÓW OBROTU
CEL: ,,Zapewnienie, by obrót instrumentami finansowymi ył w ajwiększy
w ramach zorganizowanych systemów obrotu i by wszystkie takie systemy
regulowane.” (pkt 6 Prea uły Rozporządze ia MIFIR)

ożliwy stopniu
yły odpowiednio

Organizacja rynków w reżimie MIFID II
RR
System wielostronny prowadzony lub zarządza y przez
operatora rynku, który kojarzy lub ułatwia kojarzenie
wielu deklaracji gotowoś i zakupu i sprzedaży
instrumentów finansowych przez osoby trzecie – w
systemie i zgodnie ze swoimi zasadami ie ają y i
charakteru uznaniowego – w sposób skutkują y
zawarciem
kontraktu
o ej ują ego
instrumenty
finansowe dopuszczone do obrotu zgodnie z jego
zasadami lub systemami oraz który posiada zezwolenie i
funkcjonuje w sposób systematyczny.
Przykład: Giełda Papierów Wartoś iowy h w Warszawie.

MTF
System wielostronny prowadzony przez
fir ę i westy yj ą lub operatora rynku,
który kojarzy wiele deklaracji gotowoś i
zakupu
i
sprzedaży
instrumentów
finansowych przez osoby trzecie – w
systemie i zgodnie ze swoimi zasadami nie
ają y i charakteru uznaniowego – w
sposób skutkują y zawarciem kontraktu.

Przykład: NewConnect, BondSpot, Eurex
Bonds Gmbh, EuroTLX, BrokerTec Europe
Limited.

OTF
System
wielostronny
ie ędą y
rynkiem
regulowanym ani MTF, w ramach którego
u ożliwia się i terak ję wielu deklaracji gotowoś i
zakupu i sprzedaży obligacji, strukturyzowanych
produktów finansowych, upraw ień do emisji lub
instrumentów pochodnych, składa y h przez
osoby trzecie w sposób skutkują y zawarciem.
Zapowiedż utworzenia z dniem 3.01.2018r OTF
złożyły m.in.: TGE S.A., EEX i Powernext.
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WPŁYW MIFID II NA STATUS RYNKÓW TGE S.A.
TGE S.A. stoi przed ko ie z oś ią dostosowania prowadzonej działal oś i do wymogów wy ikają y h
z MIFID II w celu zachowania konkurencyjnej pozycji wobec innych europejskich giełd.
Propozycje TGE S.A. w zakresie organizacji rynków TGE
po 3 stycznia 2018r.
utworzenie Zorganizowanej Platformy Obrotu OTF

-

+
 utrzymanie dotychczasowej pły

oś i obrotu,

 zapewnienie iągłoś i w procesie zawierania
transakcji,
 u ik ię ie przez uczestników zęś i o ostrzeń
w ikają y h z MIFID II,

 możliwość skorzystania przez uczestników
rynku z REMIT carve –out (kontrakty forward na
e ergię
elektry z ą
nie
ędą
instrumentami
finansowymi – ich wartość nie ędzie podlegała
uwzględ ie iu przy obliczeniach rozmiaru działal oś i
według RTS 20) .

 ryzyko legislacyjne - brak pew oś i
prawnej uczestników rynku w zakresie
powstania OTF do 3 stycznia 2018 r.,


ożliwość wystąpie ia przez TGE S.A.
o
zezwolenie
na
prowadzenie
Zorganizowanej Platformy Obrotu OTF
dopiero po transpozycji MIFID II do
krajowego porządku prawnego,

rozszerzenie oferty Rynku Instrumentów Finansowych
o i stru e ty fi a sowe a gaz i e ergię elektry z ą
z fizy z ą dostawą

+
 wprowadzenie
na
RIF
kontraktów
analogicznych do kontraktu forward na
e ergię elektry z ą i gaz z fizyczna dostawą.

 wyższe koszty związa e z prowadzeniem
działal oś i handlowej na RIF (koszty
zabezpieczenia,
koszty
rozliczania
transakcji w IRGIT) .

 wątpliwoś i
co
do
ożliwoś i
przeniesienia transakcji zawartych na RTT
TGE przed 3.01.2018r. z terminem
wykonania po 3 stycznia 2018 r. na OTF.
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V. NADZÓR NAD RYNKIEM ENERGII

ACER

URE

ESMA

KNF

Zwiększe ie roli KNF poprzez przyznanie
uprawnienia do:
 występowa ia
z
żąda ie
o wyjaś ie ia doty zą e podstawy
do skorzystania ze zwolnienia
z tytułu ,,działal oś i dodatkowej” .
 ustalania limitów otwartych pozycji
dla towarowych instrumentów
pochodnych,
 nakazania zmniejszenia wielkoś i
otwartych pozycji w zakresie
towarowych
instrumentów
pochodnych
lub
zakazania
zawierania transakcji w zakresie
określo ego
towarowego
instrumentu pochodnego,
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VI. TRANSPOZYCJA MIFID II DO POLSKIEGO
PORZĄDKU PRAWNEGO
Pakiet legislacyjny MIFID II + MIFIR
Dyrektywa MIFID II wymaga implementacji do krajowego
porządku praw ego.


Termin
publikacji
przepisów
ustawowych,
wykonawczych
i administracyjnych iez ęd y h do wykonania dyrektywy MiFID II upływa
w dniu 3 lipca 2017 r.



Prowadzone są prace legislacyjne - projekt ustawy o zmianie Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
(http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296100)

Rozporządze ie MIFIR wiąże w ałoś i i jest ezpośred io
stosowa e we wszystki h państwa h zło kowski h.


Zgodnie z regula ją zawartą w art. 55 rozporządze ia MiFIR,
rozporządze ie to stosować się ędzie, co do zasady, od dnia 3 stycznia
2018 r.

Celem projektu Ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
(UC86) jest dokonanie iez ęd y h zmian krajowego porządku prawnego w implementacji Dyrektywy MIFID II
oraz zapewniania stosowania Rozporządze ia MIFIR.
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WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE
W toku prac legislacyjnych ają y h na celu i ple e ta ję MIFID II do krajowego porządku
prawnego zainteresowane podmioty (w tym m.in.: Giełda Papierów Wartoś iowy h, Towarowa
Giełda Energii, Urząd Regulacji Energetyki, Towarzystwo Obrotu Energia, Izba Domów
Maklerskich) zgłosiły wątpliwoś i interpretacyjne oraz propozycje zmian do projektu Ustawy o
zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (UC86).
Liczba zgłoszo y h uwag - 726

Ujednolicenie terminologii projektu ustawy z MIFID II,
w sz zegól oś i w zakresie definicji legalnych: instrumentu
finansowego,
towarowych
instrumentów
pochodnych,
zestawiania zle eń, handlu algorytmicznego.

Wprowadzenie przepisów przejś iowy h oraz określe ie daty
wejś ia w ży ie ustawy u ożliwiają ej złoże ie wniosku o
prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu oraz
otrzymanie zezwolenia na taką działal ość przed 3.01.2018r.

Doprecyzowanie kwestii (terminu) corocznej notyfikacji do KNF w
zakresie zamiaru korzystania z wyłą ze ia, z uwagi, iż działal ość
ma charakter dodatkowy względe
głów ego zakresu ich
działal oś i.

Uregulowanie kwestii kontraktów zawartych pod obecnym
reżi e
prawnym funkcjonowania TGE, które
ędą
realizowane już w nowym stanie prawnym tj. po dniu
3.01.2018r. w sposób zapew iają y poszanowanie
ezpie zeństwa obrotu i interesów uczestników rynku.
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ODDZIAŁYWANIE MIFID II NA RYNEK ENERGII –
PODSUMOWANIE
 MIFID II poprzez ograniczenie katalogu wyłą zeń rozszerza
krąg podmiotów o jęty h regula ją także na spółki
energetyczne.
 MIFID II rozszerza katalog instrumentów finansowych w
stosunku do MIFID I, zmienia defi i ję instrumentu
finansowego poprzez o ję ie jej zakresem m.in. transakcji
dot. uprawień do emisji CO2 .
 MIFID II ogranicza obrót instrumentami finansowymi na
rynku OTC poprzez wzmocnienie roli rynków regulowanych
oraz zorganizowanych systemów obrotu, w tym wprowadza
nowy rodzaj platformy obrotu – OTF (Organised Trading
Facility).
 Zmiany związa e z MIFID II zwiększają rolę KNF w nadzorze
nad rynkiem energetycznym.
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