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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rynki towarowe zasadniczo różnią się od rynków finansowych jako takich. W ciągu życia 
można nie zetknąć się bezpośrednio z cenami akcji i obligacji, lecz nie można uniknąć 
kontaktu z cenami żywności i energii. Towarowe instrumenty pochodne, w formie umów 
określających cenę przyszłej dostawy, są zjawiskiem wcześniejszym niż rynki finansowe. 
Rynki towarowe powstały w wyniku uzasadnionych potrzeb producentów i konsumentów 
surowców, produktów rolnych i energii w celu ich ochrony przed wpływem na ceny 
czynników, których nie można kontrolować. Rozwój rynków finansowych oznaczał jednak, 
że w mniej więcej ostatnim dziesięcioleciu rynki towarowe połączyły obligacje i akcje w 
„aktywa inwestycyjne”. 

Zmiany zachodzące na rynkach powiązanych z towarami są bardzo istotne i muszą być 
uważnie obserwowane i regulowane, jeżeli celem ma być zapobieżenie dramatycznym 
sytuacjom, takim jak bunty głodowe w 2008 r., kiedy to niespotykane wcześniej wahania cen 
towarów żywnościowych spowodowały konkretne i bezpośrednie zagrożenie dla 
podstawowych praw człowieka znaczącej części ludności świata. Większa niestabilność 
rynku towarowego i poziomy cen, które wydają się niezwiązane z podstawowymi kosztami 
wydobycia, oraz równowaga podaży i popytu w ciągu ostatnich dziesięciu lat faktycznie 
spowodowały niszczące i długotrwałe negatywne skutki zewnętrzne, które mogą znacząco 
przekraczać całkowitą ilość oficjalnej pomocy rozwojowej w tym samym okresie.

Często twierdzi się, że ostatnie tendencje związane z rynkami towarowymi, a w szczególności 
dynamika cen konkretnych towarów, odzwierciedlają podstawy gospodarki, które są 
określane przez podaż i popyt, a zwłaszcza wzrost popytu w szybko rozwijających się 
gospodarkach wschodzących, szybki rozwój agropaliw oraz egzogeniczne wstrząsy, takie jak 
susze, powodzie lub napięcia polityczne. Zgodnie z taką opinią spekulacja i – bardziej ogólnie 
– rynki finansowe odgrywają niewielką negatywną rolę w kształtowaniu cen na rynkach 
towarowych lub nie odgrywają jej wcale, natomiast zapewniają płynność niezbędną do 
zapewnienia bardziej efektywnego procesu ustalania poziomu cen równowagi. Zgodnie z 
poglądem przeciwnym wobec tej opinii spekulacja stała się „kluczowym czynnikiem” 
powodującym ostatnie tendencje zaobserwowane w przypadku cen towarów. Chociaż kwestia 
„czynnika” pozostaje kontrowersyjna w literaturze akademickiej i instytucjonalnej, coraz 
więcej faktów, popartych szeregiem najnowszych badań empirycznych, świadczy o dużej 
możliwości, że ufinansowienie obrotu towarami powoduje zakłócenia i wypaczenia, 
niezależnie od tego, czy zakłada się, że umowy dotyczące instrumentów pochodnych opartych 
na towarach kształtują aktualne ceny rynkowe czy są przez ceny te kształtowane.  

Dwa schematy faktycznie jednoznacznie świadczą o znaczącym wpływie ufinansowienia na 
rynki towarowe. Jak wskazała ostatnio Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw 
Handlu i Rozwoju (UNCTAD), „inwestycje w towary stały się zwykłą częścią składu portfela 
większych inwestorów, co zbiega się ze znacznym wzrostem ilości aktywów uzależnionych od 
indeksów towarowych. (…) W związku z tym ilość instrumentów pochodnych znajdujących się 
w obrocie na rynkach towarowych jest obecnie od 20 do 30 razy większa niż produkcja 
fizyczna”. Ponadto w ciągu ostatnich dziesięciu lat znacząco zwiększyły się korelacje cenowe 
między rynkami towarowymi a rynkami kapitałowymi, co stanowi dodatkowy argument na 
poparcie twierdzenia, że u podłoża zmiany strukturalnej leżą czynniki finansowe.     
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Zasadniczo, pomimo wspomnianej powyżej kontrowersji, istnieje powszechna zgoda co do 
braku całościowych i szczegółowych informacji niezbędnych do ogólnej oceny faktycznego 
wpływu szybkiego ufinansowienia obrotu towarami w ciągu ostatniego dziesięciolecia.  Jak 
wielokrotnie przyznawała grupa G-20, faktycznie brakuje przejrzystości i nadzoru nad 
rynkami fizycznymi i finansowymi powiązanymi z towarami, z czego wynika niekompletny 
obraz istotnych danych niezbędnych do lepszego monitorowania i uregulowania rynków 
powiązanych z towarami, takich jak poziomy zapasów i wielkość pozycji finansowych 
posiadanych przez podmioty handlowe i niehandlowe. 

Biorąc pod uwagę zasadnicze znaczenie towarów, niewątpliwie całościowej unijnej strategii 
współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju powinny towarzyszyć bardziej przejrzyste i 
lepiej uregulowane rynki powiązane z towarami w UE i na świecie. Potrzeba taka jest 
szczególnie duża w UE, gdzie rynki finansowe powiązane z towarami są mniej uregulowane 
niż w Stanach Zjednoczonych. 

Wnioski Komisji dotyczące przekształcenia dyrektywy i rozporządzenia w sprawie rynków 
instrumentów finansowych zawierają przepisy mające wyraźnie na celu wzmocnienie nadzoru 
i regulacji na rynkach finansowych powiązanych z towarami. Wnioski te przewidują w 
szczególności limity pozycji lub mechanizmy alternatywne (art. 59) dotyczące finansowych 
instrumentów pochodnych związanych z towarami, co jest pożądanym krokiem, jeżeli 
ogólnym celem ma być ułatwienie ustalania poziomu cen równowagi i efektywnego 
zabezpieczenia przed ryzykiem cenowym, na które narażeni są producenci i konsumenci, a 
zatem zapobieżenie gwałtownym wzrostom wartości aktywów i innym zakłóceniom oraz ich 
skorygowanie. Jako niezbędne uzupełnienie limitów pozycji wnioski wprowadzają wymóg 
sporządzania sprawozdań dotyczących pozycji według kategorii uczestników rynku i 
organów regulacyjnych (art. 60). Warto również zwrócić uwagę na usunięcie zapisu o 
obecnym całkowitym zwolnieniu podmiotów zawierających transakcje towarowe z przepisów 
dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych. Przepisy te są właściwie 
ukierunkowane, lecz potrzebne i możliwe są dodatkowe kroki. W tym celu sprawozdawczyni, 
która sporządziła niniejszy projekt opinii, uważa, że Parlament Europejski powinien zwrócić 
uwagę na trzy kwestie ogólne w ramach rewizji dyrektywy/rozporządzenia w sprawie rynków 
instrumentów finansowych. 

1. Ścisłe ograniczenie zwolnień z przepisów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 
finansowych, obejmujące wszystkie podmioty działające na rynkach towarowych, w 
zakresie rozporządzenia.

2. Wzmocnienie przepisów dotyczących limitów pozycji (dyrektywa w sprawie rynków
instrumentów finansowych – art. 59).

3. Zwiększenie uprawnień organów regulacyjnych w zakresie interweniowania w 
przypadku określonych produktów lub określonej działalności (rozporządzenie w 
sprawie rynków instrumentów finansowych – art. 31, 32 i 35).

Poprawki zaproponowane przez sprawozdawczynię, która przygotowała niniejszy projekt 
opinii, koncentrują się na tych trzech kwestiach i mają na celu ulepszenie funkcjonowania i 
przejrzystości europejskich rynków powiązanych z towarami, a jednocześnie zapewnienie 
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cennego wkładu w osiągnięcie nadrzędnych celów unijnej strategii na rzecz zrównoważonego 
rozwoju.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) „transakcja zabezpieczająca 
zawierana w dobrej wierze” oznacza 
transakcję zgodnie z definicją zawartą  w 
dyrektywie [nowa MiFID]

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) „nadmierna spekulacja” oznacza 
działalność handlową zgodnie z definicją 
zawartą w dyrektywie [nowa MiFID]

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgłoszenia obejmują w szczególności 
szczegółowe informacje na temat nazw i 

3. Zgłoszenia obejmują w szczególności 
szczegółowe informacje na temat typu, 
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numerów instrumentów kupionych lub 
sprzedanych, ilości, dat i godzin realizacji, 
cen transakcyjnych, oznaczenia używanego 
dla identyfikacji klientów, w imieniu 
których firma inwestycyjna zrealizowała 
daną transakcję, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji osób i algorytmów 
komputerowych w ramach firmy 
inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji, a także sposobów identyfikacji 
odnośnych firm inwestycyjnych. W 
przypadku transakcji niedokonywanych na 
rynku regulowanym, MTF lub OTF, 
zgłoszenia uwzględniają także oznaczenie 
używane dla identyfikacji rodzajów 
transakcji zgodnie ze środkami, które mają 
zostać przyjęte na mocy art. 19 ust. 3 lit. a) 
i art. 20 ust. 3 lit. a).

klasy aktywów, nazw i numerów 
instrumentów kupionych lub sprzedanych, 
ilości, dat i godzin realizacji, cen 
transakcyjnych, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji klientów, w imieniu których 
firma inwestycyjna zrealizowała daną 
transakcję, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji osób i algorytmów 
komputerowych w ramach firmy 
inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji, a także sposobów identyfikacji 
odnośnych firm inwestycyjnych. 
Dodatkowo w przypadku transakcji 
dotyczących pochodnych instrumentów 
towarowych sprawozdanie wskazuje, czy 
transakcje te zaliczają się do transakcji 
zabezpieczających zawieranych w dobrej 
wierze. W pr z y p a d k u  transakcji 
niedokonywanych na rynku regulowanym, 
MTF lub OTF, zgłoszenia uwzględniają 
także oznaczenie używane dla identyfikacji 
rodzajów transakcji zgodnie ze środkami, 
które mają zostać przyjęte na mocy art. 19 
ust. 3 lit. a) i art. 20 ust. 3 lit. a).

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 8 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) kryteria określające transakcje 
zabezpieczające zawierane w dobrej 
wierze dotyczące towarów oraz odnośną 
dokumentację wymaganą od firm 
inwestycyjnych na poparcie ich 
twierdzenia, że dana transakcja spełnia 
określone kryteria.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia EUNGiPW w zakresie 
tymczasowej interwencji

Uprawnienia interwencyjne EUNGiPW 

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) proponowane działanie przeciwdziała 
zagrożeniu dla ochrony inwestorów lub dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub dla 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu;

a) proponowane działanie przeciwdziała 
zagrożeniu dla ochrony inwestorów lub dla 
prawidłowego funkcjonowania, 
użyteczności gospodarczej i integralności 
rynków finansowych lub dla stabilności 
całego unijnego systemu finansowego lub 
części tego systemu;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po otrzymaniu powiadomienia o 
dowolnym środku przewidzianym w art. 83 
ust. 5 dyrektywy [nowa MiFID] 
EUNGiPW odnotowuje środek oraz 
przyczyny jego nałożenia. W odniesieniu 
do środków przewidzianych w art. 72 ust. 1 
lit. f) i g) dyrektywy [nowa MiFID], 
EUNGiPW prowadzi i publikuje na swoich 
stronach internetowych bazę danych ze 

2. Po otrzymaniu powiadomienia o 
dowolnym środku przewidzianym w art. 83 
ust. 5 dyrektywy [nowa MiFID] 
EUNGiPW odnotowuje środek oraz 
przyczyny jego nałożenia. W odniesieniu 
do środków przewidzianych w art. 72 ust. 1 
lit. f) i g) dyrektywy [nowa MiFID], 
EUNGiPW prowadzi i publikuje na swoich 
stronach internetowych bazę danych ze 
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streszczeniami obowiązujących środków, 
wraz z informacjami na temat osoby lub 
klasy osób, których dotyczą, stosownych 
instrumentów finansowych, odnośnych 
wskaźników ilościowych lub progów, jak 
na przykład maksymalna liczba 
kontraktów, którą może zawrzeć dana 
osoba lub klasa osób do wyczerpania 
limitu, wszelkich zwolnień, a także 
odpowiednim uzasadnieniem.

streszczeniami obowiązujących środków, 
wraz z informacjami na temat osoby lub 
klasy osób, których dotyczą, stosownych 
instrumentów finansowych, odnośnych 
wskaźników ilościowych i jakościowych
lub progów, jak na przykład maksymalna 
liczba kontraktów oraz wartości rynkowe i 
nominalne pozycji brutto i pozycji 
otwartych, którą może zawrzeć dana osoba 
lub klasa osób do wyczerpania limitu, 
wszelkich zwolnień, a także odpowiednim 
uzasadnieniem.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010, o ile spełnione są
wszystkie warunki określone w ust. 2, 
EUNGiPW przyjmuje jeden lub większą 
liczbę następujących środków:

1. Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010, o ile spełniony jest 
którykolwiek z warunków określonych w 
ust. 2, EUNGiPW podejmuje co najmniej 
jeden z następujących środków:

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po przeanalizowaniu uzyskanych 
informacji zażądanie od takiej osoby 
podjęcia kroków zmierzających do 
zmniejszenia wielkości pozycji lub 
ekspozycji;

b) po przeanalizowaniu uzyskanych 
informacji zażądanie od takiej osoby lub 
klasy inwestorów podjęcia kroków 
zmierzających do zmniejszenia wielkości 
pozycji lub ekspozycji;

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ograniczenie możliwości zawarcia przez 
osobę transakcji obejmującej towarowy 
instrument pochodny.

c) ograniczenie możliwości zawarcia przez 
osobę transakcji obejmującej towarowy 
instrument pochodny lub zabronienie 
zawierania nowych klas umów.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW podejmuje decyzję na mocy 
ust. 1 wyłącznie w przypadku, gdy 
spełnione są wszystkie spośród 
następujących warunków:

Bez uszczerbku dla środków 
przewidzianych w art. 59 dyrektywy [nowa 
MiFID], EUNGiPW podejmuje decyzję na 
mocy ust. 1 wyłącznie w przypadku, gdy 
spełniony jest jeden lub więcej spośród 
następujących warunków:

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki wymienione w ust. 1 lit. a)–c) 
przeciwdziałają zagrożeniu dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych, w tym 
w odniesieniu do sposobów fizycznej 
dostawy towarów lub stabilności całego 

a) środki wymienione w ust. 1 lit. a)–c) 
przeciwdziałają zagrożeniu dla 
skutecznego i prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych, w tym w odniesieniu do 
sposobów fizycznej dostawy towarów, 
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unijnego systemu finansowego lub części 
tego systemu;

polegającemu na nadmiernej spekulacji i 
manipulacji rynkowej, zwiększonej 
niestabilności lub zakłóceniach ustalania 
poziomu cen równowagi lub zagrożeniu 
dla stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) znacząco przeciwdziała zagrożeniu dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
sposobów fizycznej dostawy towarów bądź 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu lub 
znacznie zwiększa zdolność właściwych 
organów do monitorowania tego 
zagrożenia;

a) walczy z zagrożeniem dla skutecznego  i
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
sposobów fizycznej dostawy towarów bądź 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu lub 
zwiększa zdolność właściwych organów do 
monitorowania tego zagrożenia;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie ma niekorzystnego wpływu na 
efektywność rynków finansowych, w tym 
nie powoduje ograniczenia płynności na 
tych rynkach ani niepewności wśród 
uczestników rynku, które byłyby 
niewspółmierne do korzyści płynących z 
tego środka.

c) nie ma niekorzystnego wpływu na 
efektywność rynków finansowych, w tym 
nie powoduje ograniczenia płynności 
wymaganej w transakcjach  
zabezpieczających zawieranych w dobrej 
wierze na tych rynkach ani niepewności 
wśród uczestników rynku, które byłyby 
niewspółmierne do korzyści płynących z 
tego środka.
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Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu lub 
przedłużeniu środka, o którym mowa w 
ust. 1, EUNGiPW powiadamia odnośne 
właściwe organy o proponowanym środku. 
W przypadku żądania, o którym mowa w 
ust. 1 lit. a) lub b), powiadomienie to 
zawiera informacje na temat tożsamości 
osoby lub osób, do których środek został 
skierowany, a także jego szczegóły i 
uzasadnienie. W przypadku  środka 
przewidzianego w ust. 1 lit. c), 
powiadomienie zawiera informacje 
dotyczące osoby lub klasy osób, których 
środek ten dotyczy, stosownych 
instrumentów finansowych, odnośnych 
wskaźników ilościowych, takich jak na 
przykład maksymalna liczba kontraktów, 
którą może zawrzeć dana osoba lub klasa 
osób, a także odpowiednie uzasadnienie.

4. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu lub 
przedłużeniu środka, o którym mowa w 
ust. 1, EUNGiPW powiadamia odnośne 
właściwe organy o proponowanym środku. 
W przypadku żądania, o którym mowa w 
ust. 1 lit. a) lub b), powiadomienie to 
zawiera informacje na temat tożsamości 
osoby lub osób, do których środek został 
skierowany, a także jego szczegóły i 
uzasadnienie. W przypadku  środka 
przewidzianego w ust. 1 lit. c), 
powiadomienie zawiera informacje 
dotyczące osoby lub klasy osób, których 
środek ten dotyczy, stosownych 
instrumentów finansowych, odnośnych 
wskaźników ilościowych i jakościowych, 
takich jak na przykład maksymalna liczba 
kontraktów oraz wartość pozycji brutto lub 
pozycji otwartych, którą może zawrzeć 
dana osoba lub klasa osób, a także 
odpowiednie uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EUNGiPW publikuje na swoich 
stronach internetowych komunikat o 
każdej decyzji dotyczącej nałożenia lub 
przedłużenia środka, o którym mowa w 
ust. 1 lit. c). Komunikat ten zawiera 

6. EUNGiPW publikuje na swoich 
stronach internetowych komunikat o 
każdej decyzji dotyczącej nałożenia lub 
przedłużenia środka, o którym mowa w 
ust. 1 lit. c). Komunikat ten zawiera 
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informacje dotyczące osoby lub klasy 
osób, których środek ten dotyczy, 
stosownych instrumentów finansowych, 
odnośnych wskaźników ilościowych, jak 
na przykład maksymalna liczba 
kontraktów, którą może zawrzeć dana 
osoba lub klasa osób, a także odpowiednie 
uzasadnienie.

informacje dotyczące osoby lub klasy 
osób, których środek ten dotyczy, 
stosownych instrumentów finansowych, 
odnośnych wskaźników ilościowych i 
jakościowych, jak na przykład maksymalna 
liczba kontraktów oraz wartość pozycji 
brutto lub pozycji otwartych, którą może 
zawrzeć dana osoba lub klasa osób, a także 
odpowiednie uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające kryteria i czynniki, które
p o w i n n y  być uwzględniane przez 
EUNGiPW przy podejmowaniu decyzji o 
wystąpieniu zagrożenia dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych, w tym w odniesieniu do 
sposobów fizycznej dostawy towarów, bądź 
dla stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu, o 
którym mowa w ust. 2 lit. a).

10. EUNGiPW przygotowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających środki, kryteria i czynniki, 
które weźmie pod uwagę przy określaniu, 
czy zaistniały okoliczności, o których 
mowa w ust. 2 lit. a).

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2012 
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r.].
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w ust. 1, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010. 

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10b. Aby skutecznie wykonywać swoje 
zadania w odniesieniu do rynków 
towarowych oraz koordynować 
działalność nadzorczą między 
wyznaczonymi właściwymi organami 
krajowymi odpowiedzialnymi za te rynki, 
EUNGiPW utworzy specjalny wydział ds. 
towarów.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10c. EUNGiPW, w ścisłej współpracy z 
Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego 
(ERRS) i innymi odpowiednimi 
sektorowymi organami nadzoru z Unii i 
państw trzecich, opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających zbiór odpowiednich 
wskaźników i progów niezbędnych do 
monitorowania charakterystycznych cech 
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rynków towaru bazowego oraz 
szczegółowe i zbiorcze informacje, które 
mają przedstawiać uczestnicy rynku, rynki 
regulowane, wielostronna platforma 
obrotu i OTF, dealerzy pozagiełdowych 
instrumentów pochodnych oraz 
repozytoria transakcji, uprawnione na 
mocy rozporządzenia [w sprawie 
infrastruktury rynku europejskiego] 
właściwym organom, EUNGiPW i ERRS.

Or. en


