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Pakiet na rzecz odbudowy rynków 
kapitałowych: Dyrektywa w sprawie rynków 

instrumentów finansowych (MiFID) i prospekt 
UE na rzecz odbudowy 

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet ustawodawczy dotyczący ożywienia rynków kapitałowych w 
ramach ogólnej strategii przeciwdziałania gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Pakiet obejmuje 
ukierunkowane zmiany rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego i dyrektywy w sprawie rynków 
instrumentów finansowych II (MiFID II), mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych, z jakimi 
borykają się doświadczeni inwestorzy w relacjach między przedsiębiorstwami, oraz zwiększenie 
konkurencyjności unijnych rynków towarowych instrumentów pochodnych. Oczekuje się, że podczas lutowej 
sesji plenarnej Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie nad wstępnymi porozumieniami w sprawie 
dwóch wniosków będących wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych. 

Kontekst 
Prospekt jest prawnie wymaganym dokumentem, którego adresatem są inwestorzy i który przedstawia informacje 
o przedsiębiorstwie i papierach wartościowych, które przedsiębiorstwa oferują w ramach oferty publicznej lub 
w odniesieniu do których ubiegają się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. W 2017 r. Parlament 
Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego) zmieniające 
obowiązującą wówczas dyrektywę w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw (zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw, MŚP) i uczynienia z niej lepszego narzędzia służącego do informowania 
inwestorów. Rozporządzenie zostało następnie zmienione w 2019 r. w celu ułatwienia emisji na rynkach rozwoju MŚP. 
Wraz z rozporządzeniem w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) w 2014 r. przyjęto dyrektywę w sprawie 
rynków instrumentów finansowych II (MiFID II), aby dokonać przeglądu ram prawnych dotyczących usług 
inwestycyjnych określonych w dyrektywie MiFID z 2004 r. Reguluje ona świadczenie usług inwestycyjnych w zakresie 
instrumentów finansowych przez banki i firmy inwestycyjne, a także funkcjonowanie tradycyjnych giełd papierów 
wartościowych i alternatywnych systemów obrotu. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
W dniu 24 lipca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet ustawodawczy dotyczący ożywienia rynków kapitałowych 
w ramach ogólnej strategii przeciwdziałania gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Pakiet obejmuje 
ukierunkowane zmiany rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego, MiFID II i przepisów dotyczących 
sekurytyzacji. Proponowane zmiany są częścią unii rynków kapitałowych i mają na celu ograniczenie niektórych 
obciążeń administracyjnych, z jakimi mają do czynienia doświadczeni inwestorzy w relacjach między 
przedsiębiorstwami – przy jednoczesnym utrzymaniu ochrony inwestorów detalicznych – oraz zwiększenie 
konkurencyjności unijnych rynków towarowych instrumentów pochodnych. 
Ukierunkowane zmiany w systemie prospektu emisyjnego – prospekt UE na rzecz odbudowy 
Ze względu na sytuację wywołaną pandemią koronawirusa Komisja uznała, że ważne jest zapewnienie, by wymogi 
dotyczące prospektu emisyjnego nie stanowiły bariery w pozyskiwaniu kapitału na rynkach publicznych. W związku z 
tym Komisja zaproponowała ukierunkowane zmiany do rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego, mające na 
celu stworzenie tymczasowego systemu (który wygasa 18 miesięcy po dacie rozpoczęcia stosowania rozporządzenia) 
z myślą o ofertach wtórnych akcji, co uprościłoby procedurę dla emitentów pragnących szybko pozyskać kapitał w 
czasie pandemii. Zmiany dotyczą progu wyłączenia (150 mln EUR) i istotnych informacji, które prospekt emisyjny musi 
zawierać. Obejmują one również utworzenie nowego rodzaju skróconego prospektu emisyjnego („unijny prospekt na 
rzecz odbudowy”) zawierającego ograniczone informacje na temat: a) perspektyw rozwojowych emitenta i 
ewentualnych istotnych zmian w jego sytuacji finansowej; oraz b) podstawowych informacji o akcjach, przesłanek 
oferty oraz jej wpływu na ogólną strukturę kapitału przedsiębiorstwa. Procedura zatwierdzania miałaby trwać pięć dni 
roboczych. Komisja proponuje również uproszczenie suplementów do prospektu emisyjnego. Wreszcie przegląd 
rozporządzenia obejmowałby ocenę, czy prospekt UE na rzecz odbudowy jest zgodny z celami tego rozporządzenia. 
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Ukierunkowane zmiany niektórych wymogów MiFID II 
Ukierunkowane zmiany ram MiFID II zaproponowane w lipcu 2020 r. odnoszą się do szeregu wymogów, które zostały już 
zidentyfikowane (w trakcie konsultacji społecznych w sprawie MiFID/MiFIR w 2020 r.) jako nadmiernie uciążliwe lub 
utrudniające rozwój rynków europejskich. Kryzys pandemiczny sprawił, że jeszcze bardziej istotne stało się zmniejszenie 
zbędnych obciążeń i stworzenie możliwości dla rozwoju powstających rynków. W związku z tym Komisja zaproponowała 
zmianę wymogów w celu zapewnienia wysokiego poziomu przejrzystości wobec klienta, przy jednoczesnym 
zachowaniu najwyższych standardów ochrony i akceptowalnych kosztów przestrzegania przepisów dla przedsiębiorstw 
europejskich. Komisja zaproponowała również zmianę przepisów MiFID II mających wpływ na rynki instrumentów 
pochodnych w sektorze energii, aby pomóc w rozwoju rynków energii denominowanych w euro (jest to istotne z uwagi 
na międzynarodową rolę euro) i umożliwić przedsiębiorstwom z UE zabezpieczanie się przed ryzykiem przy 
jednoczesnym zachowaniu integralności rynków towarowych, zwłaszcza w odniesieniu do produktów rolnych. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 19 listopada 2020 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) Parlamentu poddała pod głosowanie wniosek 
w sprawie zmian w systemie prospektu emisyjnego. Z wniosku wynika, że system ten byłby dostępny nie tylko dla 
emitentów, ale również dla oferujących akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku rozwoju 
MŚP przez co najmniej 18 miesięcy. Prospekt emisyjny musiałby zawierać długoterminową strategię biznesową i cele 
emitenta, a także prawa związane z akcjami. Informacje zawarte w prospekcie emisyjnym powinny umożliwić 
inwestorom nieprofesjonalnym podjęcie świadomej decyzji. Sprawozdanie z oceny rozporządzenia powinno również 
zawierać liczbę zatwierdzonych prospektów UE na rzecz rozwoju oraz oszacowanie faktycznej dodatkowej 
kapitalizacji rynkowej uruchomionej przez takie prospekty, a także koszt sporządzenia i zatwierdzenia prospektu UE 
na rzecz odbudowy w porównaniu z obecnymi kosztami istniejących prospektów (i związanymi z nimi 
oszczędnościami). Ponadto w minimalnym zakresie informacji (załącznik) prospekt emisyjny powinien zawierać opis 
polityki emitenta w zakresie wypłaty dywidend, wszelkich obecnych ograniczeń i odkupu akcji. W dniu 25 listopada 
2020 r. Parlament przyjął stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego ukierunkowanych zmian w wymogach MiFID 
II. Podkreślił, że zmiany, jakie mają zostać wprowadzone, powinny wyeliminować niepotrzebną biurokrację i
przewidywać tymczasowe wyjątki, które mogą zmniejszyć trudności gospodarcze, natomiast złożone kwestie
legislacyjne należy pozostawić do czasu planowanego przeglądu pakietu MiFID II. Aby zwiększyć ochronę inwestorów, 
Parlament zwrócił uwagę, że poziom zadłużenia inwestorów detalicznych musi zostać uwzględniony w ocenie
adekwatności instrumentów finansowych, w szczególności ze względu na rosnący poziom zadłużenia konsumentów
w związku z pandemią COVID-19. Parlament zaproponował również, by zobowiązać państwa członkowskie do
dopilnowania, by firmy inwestycyjne mogły wspólnie płacić za świadczenie usług w zakresie badań inwestycyjnych, o
ile spełnione zostaną określone warunki. Firmy inwestycyjne świadczące usługi w zakresie zarządzania portfelem lub
prowadzące rachunki klientów detalicznych powinny informować klienta, gdy początkowa wartość jakiegokolwiek
instrumentu spadnie o 10 %. Ponadto Parlament wprowadził klauzulę przeglądową zobowiązującą Komisję do
dokonania przeglądu MiFID II i MiFIR do dnia 31 lipca 2021 r.
Ostateczne porozumienie 
W dniu 10 Grudnia 2020 r. Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie ogólnego pakietu naprawy 
rynków kapitałowych. Został on zatwierdzony przez Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) w imieniu Rady 
16 grudnia 2020 r. i zatwierdzony przez komisję ECON 14 stycznia 2021 r. Ostateczny kompromis w sprawie prospektu 
UE na rzecz odbudowy zawiera zmianę w dyrektywie o przejrzystości, co daje państwom członkowskim możliwość 
opóźnienia o rok wymogu sporządzania przez spółki giełdowe wszystkich rocznych sprawozdań finansowych w 
jednolitym elektronicznym formacie raportowania za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 r. lub później. 
Zmienione rozporządzenie miałoby wygasnąć z dniem 31 grudnia 2022 r. Uzgodnione zmiany w systemie MiFID II 
upraszczają wymogi informacyjne, na przykład w odniesieniu do ujawniania kosztów i opłat. Ponadto ukierunkowane 
wyłączenie umożliwi bankom i firmom finansowym łączenie kosztów badań i realizacji związanych z emitentami o 
małej i średniej kapitalizacji. Dostosowano także system limitów pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych, 
by pomóc europejskim przedsiębiorstwom w reagowaniu na wahania rynkowe oraz wspierać powstawanie i rozwój 
rynków towarowych instrumentów pochodnych denominowanych w euro. Zmiany nie dotyczą produktów rolnych, 
w szczególności produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Uzgodnione zmiany w MiFID wejdą w życie rok 
po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym, gdy państwa członkowskie przetransponują te zmiany do swojego 
ustawodawstwa krajowego. 

Sprawozdania w pierwszym czytaniu: 2020/0155(COD) 
i 2020/0152(COD); komisja przedmiotowo właściwa: ECON; 
sprawozdawcy: Ondřej Kovařík (Renew, Czechy) i Markus Ferber 
(PPE, Niemcy).  
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