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Poprawka 139
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Jest właściwe i konieczne, aby 
przepisom tym nadano formę 
rozporządzenia, ponieważ niektóre z nich 
nakładają na podmioty prywatne 
bezpośrednie obowiązki dotyczące 
zgłoszeń i ujawnień w sprawie pozycji 
krótkich netto związanych z określonymi 
instrumentami oraz w sprawie niepokrytej 
krótkiej sprzedaży. Forma rozporządzenia 
jest także konieczna w celu nadania 
Europejskiemu Organowi Nadzoru nad 
Giełdami i Papierami Wartościowymi
(ESMA), ustanowionemu rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
[.../…], uprawnień do koordynowania 
działań podejmowanych przez właściwe 
organy oraz do samodzielnego 
podejmowania środków.

(3) Jest właściwe i konieczne, aby 
przepisom tym nadano formę 
rozporządzenia, ponieważ niektóre z nich 
nakładają na podmioty prywatne 
bezpośrednie obowiązki dotyczące 
zgłoszeń i ujawnień w sprawie pozycji 
krótkich netto związanych z określonymi 
instrumentami. Forma rozporządzenia jest 
także konieczna w celu nadania 
Europejskiemu Organowi Nadzoru nad 
Giełdami i Papierami Wartościowymi
(ESA (ESMA)), ustanowionemu 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/201016, 
uprawnień do koordynowania działań 
podejmowanych przez właściwe organy 
oraz do samodzielnego podejmowania 
środków.

Or. en

Poprawka 140
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Jest właściwe i konieczne, aby 
przepisom tym nadano formę 
rozporządzenia, ponieważ niektóre z nich 
nakładają na podmioty prywatne 
bezpośrednie obowiązki dotyczące 
zgłoszeń i ujawnień w sprawie pozycji 
krótkich netto związanych z określonymi 

(3) Jest właściwe i konieczne, aby 
przepisom tym nadano formę 
rozporządzenia, ponieważ niektóre z nich 
nakładają na podmioty prywatne 
bezpośrednie obowiązki dotyczące 
zgłoszeń i ujawnień w sprawie pozycji 
krótkich netto związanych z określonymi 
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instrumentami oraz w sprawie niepokrytej 
krótkiej sprzedaży. Forma rozporządzenia 
jest także konieczna w celu nadania 
Europejskiemu Organowi Nadzoru nad 
Giełdami i Papierami Wartościowymi
(ESMA), ustanowionemu rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
[.../…], uprawnień do koordynowania 
działań podejmowanych przez właściwe 
organy oraz do samodzielnego 
podejmowania środków.

instrumentami oraz w sprawie niepokrytej 
krótkiej sprzedaży. Niniejsze 
rozporządzenie nie nakłada wymogu 
zgłaszania i ujawniania w przypadku 
pozycji długich, gdyż obowiązek ten 
stanowi przedmiot dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/190/WE w 
sprawie harmonizacji wymogów 
dotyczących przejrzystości informacji o 
emitentach, których papiery wartościowe 
dopuszczane są do obrotu na rynku 
regulowanym1.  Forma rozporządzenia jest 
także konieczna w celu nadania 
Europejskiemu Organowi Nadzoru nad 
Giełdami i Papierami Wartościowymi
(ESA (ESMA)), ustanowionemu 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010, 
uprawnień do koordynowania działań 
podejmowanych przez właściwe organy 
oraz do samodzielnego podejmowania 
środków.
______________________

1 Dz .U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące zgłaszania i ujawniania w przypadku pozycji długich znalazły się w 
dyrektywie 2004/109/WE i nie powinny być przedmiotem tego rozporządzenia. Wszelkie 
propozycje zmiany wymogów ujawniania ustanowionych w dyrektywie 2004/109/WE powinny 
być przedstawiane w kontekście przeglądu tej dyrektywy (aktualnie w toku).

Poprawka 141
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Jest właściwe i konieczne, aby 
przepisom tym nadano formę 
rozporządzenia, ponieważ niektóre z nich 

(3) Jest właściwe i konieczne, aby 
przepisom tym nadano formę 
rozporządzenia, ponieważ niektóre z nich 
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nakładają na podmioty prywatne 
bezpośrednie obowiązki dotyczące 
zgłoszeń i ujawnień w sprawie pozycji 
krótkich netto związanych z określonymi 
instrumentami oraz w sprawie niepokrytej 
krótkiej sprzedaży. Forma rozporządzenia 
jest także konieczna w celu nadania 
Europejskiemu Organowi Nadzoru nad 
Giełdami i Papierami Wartościowymi
(ESMA), ustanowionemu rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
[.../…], uprawnień do koordynowania 
działań podejmowanych przez właściwe 
organy oraz do samodzielnego 
podejmowania środków.

nakładają na podmioty prywatne 
bezpośrednie obowiązki dotyczące 
zgłoszeń i ujawnień w sprawie pozycji 
krótkich netto związanych z określonymi 
instrumentami oraz w sprawie niepokrytej 
krótkiej sprzedaży. Niniejsze 
rozporządzenie nie nakłada wymogu 
zgłaszania i ujawniania w przypadku 
pozycji długich, gdyż obowiązek ten 
stanowi przedmiot dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/190/WE w 
sprawie harmonizacji wymogów 
dotyczących przejrzystości informacji o 
emitentach, których papiery wartościowe 
dopuszczane są do obrotu na rynku 
regulowanym1.  Forma rozporządzenia jest 
także konieczna w celu nadania 
Europejskiemu Organowi Nadzoru nad 
Giełdami i Papierami Wartościowymi
(ESA (ESMA)), ustanowionemu 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010, 
uprawnień do koordynowania działań 
podejmowanych przez właściwe organy 
oraz do samodzielnego podejmowania 
środków.
__________________

1 Dz. U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące zgłaszania i ujawniania znajdują się już w dyrektywie w sprawie 
przejrzystości (dyrektywa 2004/109/WE), która jest obecnie poddawana przeglądowi. To 
rozporządzenie dotyczy krótkiej sprzedaży, a zatem niewłaściwe byłoby obejmować zakresem 
tego aktu przepisy dotyczące pozycji długich. 

Poprawka 142
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zaradzić obecnej sytuacji, którą 
cechuje różnorodność rozwiązań prawnych 
przyjętych przez niektóre państwa 
członkowskie, oraz aby ograniczyć 
możliwość przyjmowania różnych środków 
przez właściwe organy, ważne jest 
zharmonizowanie działań chroniących 
przed potencjalnymi zagrożeniami 
wynikającymi z krótkiej sprzedaży i 
swapów ryzyka kredytowego. Nakładane 
wymogi powinny chronić przed 
zidentyfikowanym ryzykiem, nie 
zmniejszając niepotrzebnie korzystnego 
oddziaływania krótkiej sprzedaży na
jakość i efektywność rynków.

(4) Aby zaradzić obecnej sytuacji, którą 
cechuje różnorodność rozwiązań prawnych 
przyjętych przez niektóre państwa 
członkowskie, oraz aby ograniczyć 
możliwość przyjmowania różnych środków 
przez właściwe organy, ważne jest 
zharmonizowanie działań chroniących 
przed potencjalnymi zagrożeniami 
wynikającymi z krótkiej sprzedaży i 
swapów ryzyka kredytowego. Nakładane 
wymogi powinny chronić przed 
zidentyfikowanym ryzykiem i 
gwarantować jakość i efektywność 
rynków.

Or. en

Poprawka 143
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zaradzić obecnej sytuacji, którą 
cechuje różnorodność rozwiązań prawnych 
przyjętych przez niektóre państwa 
członkowskie, oraz aby ograniczyć 
możliwość przyjmowania różnych środków 
przez właściwe organy, ważne jest 
zharmonizowanie działań chroniących 
przed potencjalnymi zagrożeniami 
wynikającymi z krótkiej sprzedaży i 
swapów ryzyka kredytowego. Nakładane 
wymogi powinny chronić przed 
zidentyfikowanym ryzykiem, nie
zmniejszając niepotrzebnie korzystnego 
oddziaływania krótkiej sprzedaży na 
jakość i efektywność rynków.

(4) Aby zaradzić obecnej sytuacji, którą 
cechuje różnorodność rozwiązań prawnych 
przyjętych przez niektóre państwa 
członkowskie, oraz aby ograniczyć 
możliwość przyjmowania różnych środków 
przez właściwe organy, ważne jest 
zharmonizowanie działań chroniących 
przed potencjalnymi zagrożeniami 
wynikającymi z krótkiej sprzedaży i 
swapów ryzyka kredytowego. Nakładane 
wymogi powinny chronić przed 
zidentyfikowanym ryzykiem, nie szkodząc 
stabilności europejskich rynków 
finansowych i ich zdolności do 
zapewniania płynności realnej 
gospodarce. Niemniej jednak państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
ustanowienia surowszych regulacji 
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swapów ryzyka kredytowego i krótkiej 
sprzedaży.

Or. en

Poprawka 144
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zaradzić obecnej sytuacji, którą 
cechuje różnorodność rozwiązań prawnych 
przyjętych przez niektóre państwa 
członkowskie, oraz aby ograniczyć 
możliwość przyjmowania różnych środków 
przez właściwe organy, ważne jest
zharmonizowanie działań chroniących 
przed potencjalnymi zagrożeniami 
wynikającymi z krótkiej sprzedaży i 
swapów ryzyka kredytowego. Nakładane 
wymogi powinny chronić przed 
zidentyfikowanym ryzykiem, nie 
zmniejszając niepotrzebnie korzystnego 
oddziaływania krótkiej sprzedaży na 
jakość i efektywność rynków.

(4) Aby zaradzić obecnej sytuacji, którą 
cechuje różnorodność rozwiązań prawnych 
przyjętych przez niektóre państwa 
członkowskie oraz aby ograniczyć 
możliwość przyjmowania różnych środków 
przez właściwe organy, ważne jest
uzgodnienie działań chroniących przed 
potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi 
z krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka 
kredytowego. Państwa członkowskie w 
dalszym ciągu powinny mieć możliwość 
przyjmowania bardziej rygorystycznych 
przepisów. Nakładane wymogi powinny 
chronić przed zidentyfikowanym ryzykiem
przy szczególnym uwzględnieniu 
problematyki krótkiej sprzedaży w 
odniesieniu do jakości i efektywności
rynków. Należy w szczególności zakazać 
niepokrytej krótkiej sprzedaży i krótkiej 
sprzedaży w powiązaniu z surowcami.

Or. de

Poprawka 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zaradzić obecnej sytuacji, którą 
cechuje różnorodność rozwiązań prawnych 

(4) Aby zaradzić obecnej sytuacji, którą 
cechuje różnorodność rozwiązań prawnych 
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przyjętych przez niektóre państwa 
członkowskie, oraz aby ograniczyć 
możliwość przyjmowania różnych środków 
przez właściwe organy, ważne jest 
zharmonizowanie działań chroniących 
przed potencjalnymi zagrożeniami 
wynikającymi z krótkiej sprzedaży i 
swapów ryzyka kredytowego. Nakładane 
wymogi powinny chronić przed 
zidentyfikowanym ryzykiem, nie
zmniejszając niepotrzebnie korzystnego 
oddziaływania krótkiej sprzedaży na 
jakość i efektywność rynków.

przyjętych przez niektóre państwa 
członkowskie, oraz aby ograniczyć 
możliwość przyjmowania różnych środków 
przez właściwe organy, ważne jest 
zharmonizowanie działań chroniących 
przed potencjalnymi zagrożeniami 
wynikającymi z krótkiej sprzedaży i 
swapów ryzyka kredytowego. Nakładane 
wymogi powinny chronić przed 
zidentyfikowanym ryzykiem, nie szkodząc 
funkcjonowaniu rynków finansowych w 
Unii i uwzględniając różnice między 
państwami członkowskimi i potencjalny 
wpływ gospodarczy tych wymogów.

Or. en

Poprawka 146
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) Krótka sprzedaż pozytywnie wpływa 
na efektywność rynków. Zwiększa ona 
płynność na rynku (ponieważ sprzedający 
najpierw sprzedaje papiery wartościowe, a 
następnie je odkupuje, aby pokryć krótką 
sprzedaż). Krótka sprzedaż, umożliwiając 
inwestorom działanie, gdy uważają oni, że 
dany papier wartościowy jest wyceniany 
zbyt wysoko, prowadzi również do 
racjonalniejszej wyceny instrumentów 
finansowych, pomaga ograniczać 
powstawanie baniek cenowych i może 
działać jako wczesny wskaźnik 
sygnalizujący problemy emitenta. Stanowi 
ona również ważne narzędzie stosowane 
do zabezpieczania (hedgingu) i innych 
działań mających na celu zarządzanie 
ryzykiem, a także na potrzeby pełnienia 
funkcji animatora rynku.

Or. en
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Uzasadnienie

Istotne jest docenienie ekonomicznej roli, jaką krótka sprzedaż odgrywa wśród emitentów i 
inwestorów. Ma to na celu dopilnowanie, aby rozporządzenie było zrównoważone w dążeniu 
do ujednolicenia ram krótkiej sprzedaży i zagwarantowania, że płynące z niego korzyści 
pozostaną dostępne emitentom i inwestorom.

Poprawka 147
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) Krótka sprzedaż pozytywnie wpływa 
na efektywność rynków. Zwiększa ona 
płynność na rynku (ponieważ sprzedający 
najpierw sprzedaje papiery wartościowe, a 
następnie je odkupuje, aby pokryć krótką 
sprzedaż). Krótka sprzedaż, umożliwiając 
inwestorom działanie, gdy uważają oni, że 
dany papier wartościowy jest wyceniany 
zbyt wysoko, prowadzi również do 
racjonalniejszej wyceny instrumentów 
finansowych, pomaga ograniczać 
powstawanie baniek cenowych i może 
działać jako wczesny wskaźnik 
sygnalizujący problemy emitenta. Stanowi 
ona również ważne narzędzie stosowane 
do zabezpieczania (hedgingu) i innych 
działań mających na celu zarządzanie 
ryzykiem, a także na potrzeby pełnienia 
funkcji animatora rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest docenienie w punktach preambuły ekonomicznej roli, jaką krótka sprzedaż 
odgrywa wśród emitentów i inwestorów. Ma to na celu dopilnowanie, aby rozporządzenie 
było zrównoważone w dążeniu do ujednolicenia ram krótkiej sprzedaży i zagwarantowania, że 
płynące z niego korzyści pozostaną dostępne emitentom i inwestorom.
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Poprawka 148
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Chociaż rynki towarowe, a zwłaszcza 
rynki rolne, są narażone na podobne 
ryzyko jak inne instrumenty finansowe 
objęte niniejszym rozporządzeniem, zakres 
niniejszego rozporządzenia nie obejmuje 
towarów. Czysto spekulacyjny obrót 
powinien być zakazany, a ESA (ESMA) i 
właściwe organy powinny otrzymać 
uprawnienia do skutecznego 
eliminowania dysfunkcji występujących 
na rynkach towarowych. W związku z tym 
Komisja powinna przedstawić odpowiedni 
wniosek w sprawie regulacji rynków 
towarowych, uwzględniając ich cechy 
szczególne. Towary istotne z punktu 
widzenia sektora energetycznego powinny 
się znaleźć we wniosku Komisji 
dotyczącym rozporządzenia w sprawie 
integralności i przejrzystości rynku 
energii (COM(2010) 726).

Or. en

Poprawka 149
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) Swapy ryzyka kredytowego, 
niepokryta krótka sprzedaż i krótka 
sprzedaż towarowa powinny być 
zwalczane i prawnie zakazane na 
unijnych rynkach finansowych. 
Niepokryta krótka sprzedaż, krótka 
sprzedaż towarowa i swapy ryzyka 
kredytowego nie zapewniają żadnych 
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korzyści makroekonomicznych i niosą ze 
sobą znaczne ryzyko systemowe, które 
bardzo trudno z wyprzedzeniem 
oszacować. Zabezpieczanie ryzyka 
powinno zostać zastąpione innymi, mniej 
szkodliwymi instrumentami. 

Or. en

Poprawka 150
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Większa przejrzystość w odniesieniu do 
znacznych pozycji krótkich netto z tytułu 
określonych instrumentów finansowych 
przyniesie z dużym prawdopodobieństwem 
korzyści zarówno organom regulacyjnym, 
jak i uczestnikom rynku. W przypadku 
akcji dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu w Unii, powinien zostać 
wprowadzony model dwuprogowy, 
zapewniający, na odpowiednim poziomie, 
większą przejrzystość znacznych pozycji 
krótkich netto z tytułu akcji. Niższy próg 
powoduje obowiązek (niepublicznego) 
zgłoszenia pozycji wobec 
zainteresowanego organu regulacyjnego, 
aby umożliwić mu monitorowanie, a w 
razie potrzeby także zbadanie krótkiej 
sprzedaży, która może powodować ryzyko
systemowe lub stanowić nadużycie.
Wyższy próg powoduje obowiązek 
publicznego ujawnienia pozycji wobec 
rynku, aby dostarczyć uczestnikom rynku 
użytecznych informacji na temat 
znacznych pojedynczych pozycji z tytułu 
krótkiej sprzedaży akcji.

(6) Większa przejrzystość w odniesieniu do 
znacznych pozycji krótkich netto z tytułu 
określonych instrumentów finansowych 
przyniesie z dużym prawdopodobieństwem 
korzyści organom regulacyjnym. W 
przypadku akcji dopuszczonych do obrotu 
w systemie obrotu w Unii, powinien zostać 
wprowadzony model dwuprogowy, 
zapewniający, na odpowiednim poziomie, 
większą przejrzystość znacznych pozycji 
krótkich netto z tytułu akcji. Zdefiniowany
próg powoduje obowiązek
(niepublicznego) zgłoszenia pozycji wobec 
zainteresowanego organu regulacyjnego, 
aby umożliwić mu monitorowanie, a w 
razie potrzeby także zbadanie krótkiej 
sprzedaży, która może powodować ryzyko 
systemowe lub stanowić nadużycie.

Or. en
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Uzasadnienie

Publiczne ujawnianie pojedynczych pozycji krótkich jest antykonkurencyjne i może mieć 
negatywne skutki dla mniejszych inwestorów. Może powodować obniżające ceny akcji 
zachowania procykliczne, które będą szkodliwe dla europejskich przedsiębiorstw. 
Prowadziłoby to także do zmniejszenia płynności i mniej efektywnego kształtowania się cen 
dla wszystkich uczestników rynków – inwestorów detalicznych, funduszy emerytalnych i 
emitentów korporacyjnych.  Niemniej jednak musimy być pewni, że właściwe organy mają 
dostęp do istotnych informacji w celu monitorowania ryzyka systemowego.

Poprawka 151
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Większa przejrzystość w odniesieniu do 
znacznych pozycji krótkich netto z tytułu 
określonych instrumentów finansowych
przyniesie z dużym prawdopodobieństwem 
korzyści zarówno organom regulacyjnym, 
jak i uczestnikom rynku. W przypadku 
akcji dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu w Unii, powinien zostać 
wprowadzony model dwuprogowy, 
zapewniający, na odpowiednim poziomie, 
większą przejrzystość znacznych pozycji 
krótkich netto z tytułu akcji. Niższy próg 
powoduje obowiązek (niepublicznego) 
zgłoszenia pozycji wobec 
zainteresowanego organu regulacyjnego, 
aby umożliwić mu monitorowanie, a w 
razie potrzeby także zbadanie krótkiej 
sprzedaży, która może powodować ryzyko 
systemowe lub stanowić nadużycie. 
Wyższy próg powoduje obowiązek 
publicznego ujawnienia pozycji wobec 
rynku, aby dostarczyć uczestnikom rynku 
użytecznych informacji na temat
znacznych pojedynczych pozycji z tytułu 
krótkiej sprzedaży akcji.

(6) Większa przejrzystość w odniesieniu do 
znacznych pozycji krótkich netto z tytułu 
określonych instrumentów finansowych
jest korzystna dla regulacyjnego nadzoru
rynku. W przypadku akcji dopuszczonych 
do obrotu w systemie obrotu w Unii, 
powinien zostać wprowadzony model 
dwuprogowy, zapewniający, na 
odpowiednim poziomie, większą 
przejrzystość znacznych pozycji krótkich
netto z tytułu akcji. Obowiązek
(niepublicznego) zgłoszenia występuje w 
przypadku pozycji powyżej pewnego 
progu wobec zainteresowanego organu 
regulacyjnego, aby umożliwić mu 
monitorowanie, a w razie potrzeby także 
zbadanie krótkiej sprzedaży, która może 
powodować ryzyko systemowe lub 
stanowić nadużycie, a pozycje powyżej 
progu powodują obowiązek publicznego 
ujawnienia, w sposób zbiorczy i 
anonimowy, pozycji wobec rynku, aby 
dostarczyć uczestnikom rynku użytecznych 
informacji na temat wolumenu pozycji z 
tytułu krótkiej sprzedaży akcji.

Or. en
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Uzasadnienie

Publiczne ujawnianie pojedynczych pozycji krótkich nie pomaga organom regulacyjnym w 
wykrywaniu nadużyć na rynku i naraża posiadaczy pozycji krótkich na ewentualność 
nadmiernej presji i innych niewłaściwych zachowań;  zachęca do zachowania stadnego. 
Zmniejsza płynność, ponieważ inwestorzy nie lubią, kiedy ich pozycje krótkie stają się znane 
spółkom i w związku z tym wolą unikać krótkiej sprzedaży. Zbiorcze ujawnianie zapewni 
użyteczne informacje uczestnikom rynku. 

Poprawka 152
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Większa przejrzystość w odniesieniu do 
znacznych pozycji krótkich netto z tytułu 
określonych instrumentów finansowych 
przyniesie z dużym prawdopodobieństwem 
korzyści zarówno organom regulacyjnym, 
jak i uczestnikom rynku. W przypadku 
akcji dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu w Unii, powinien zostać 
wprowadzony model dwuprogowy, 
zapewniający, na odpowiednim poziomie, 
większą przejrzystość znacznych pozycji 
krótkich netto z tytułu akcji. Niższy próg 
powoduje obowiązek (niepublicznego) 
zgłoszenia pozycji wobec 
zainteresowanego organu regulacyjnego, 
aby umożliwić mu monitorowanie, a w 
razie potrzeby także zbadanie krótkiej 
sprzedaży, która może powodować ryzyko 
systemowe lub stanowić nadużycie.
Wyższy próg powoduje obowiązek 
publicznego ujawnienia pozycji wobec 
rynku, aby dostarczyć uczestnikom rynku 
użytecznych informacji na temat 
znacznych pojedynczych pozycji z tytułu 
krótkiej sprzedaży akcji.

(6) Większa przejrzystość w odniesieniu do 
znacznych pozycji krótkich netto z tytułu 
określonych instrumentów finansowych 
przyniesie z dużym prawdopodobieństwem 
korzyści zarówno organom regulacyjnym, 
jak i uczestnikom rynku. W przypadku 
akcji dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu w Unii, powinien zostać 
wprowadzony model dwuprogowy, 
zapewniający, na odpowiednim poziomie, 
większą przejrzystość znacznych pozycji 
krótkich netto z tytułu akcji. Obowiązek
(niepublicznego) zgłoszenia występuje w 
przypadku pozycji powyżej pewnego 
progu wobec zainteresowanego organu 
regulacyjnego, aby umożliwić mu 
monitorowanie, a w razie potrzeby także 
zbadanie krótkiej sprzedaży, która może 
powodować ryzyko systemowe lub 
stanowić nadużycie. Obowiązek 
publicznego ujawnienia, w sposób zbiorczy 
i anonimowy, występuje także w 
przypadku pozycji wobec rynku, aby 
dostarczyć uczestnikom rynku użytecznych 
informacji na temat znacznych 
pojedynczych pozycji z tytułu krótkiej 
sprzedaży akcji.
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Or. en

Poprawka 153
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Większa przejrzystość w odniesieniu do 
znacznych pozycji krótkich netto z tytułu 
określonych instrumentów finansowych 
przyniesie z dużym prawdopodobieństwem 
korzyści zarówno organom regulacyjnym, 
jak i uczestnikom rynku. W przypadku 
akcji dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu w Unii, powinien zostać 
wprowadzony model dwuprogowy, 
zapewniający, na odpowiednim poziomie, 
większą przejrzystość znacznych pozycji 
krótkich netto z tytułu akcji. Niższy próg
powoduje obowiązek (niepublicznego) 
zgłoszenia pozycji wobec 
zainteresowanego organu regulacyjnego, 
aby umożliwić mu monitorowanie, a w 
razie potrzeby także zbadanie krótkiej 
sprzedaży, która może powodować ryzyko 
systemowe lub stanowić nadużycie.
Wyższy próg powoduje obowiązek 
publicznego ujawnienia pozycji wobec 
rynku, aby dostarczyć uczestnikom rynku 
użytecznych informacji na temat 
znacznych pojedynczych pozycji z tytułu 
krótkiej sprzedaży akcji.

(6) Większa przejrzystość w odniesieniu do 
znacznych pozycji krótkich netto z tytułu 
określonych instrumentów finansowych 
przyniesie z dużym prawdopodobieństwem 
korzyści zarówno organom regulacyjnym, 
jak i uczestnikom rynku. W przypadku 
akcji dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu w Unii, powinien zostać 
wprowadzony model dwuprogowy, 
zapewniający, na odpowiednim poziomie, 
większą przejrzystość znacznych pozycji 
krótkich netto z tytułu akcji. Przekroczenie 
pewnego progu powoduje obowiązek
(niepublicznego) zgłoszenia pozycji wobec 
zainteresowanego organu regulacyjnego, 
aby umożliwić mu monitorowanie, a w 
razie potrzeby także zbadanie krótkiej 
sprzedaży, która może powodować ryzyko 
systemowe lub stanowić nadużycie.
Obowiązek publicznego ujawnienia
występuje także w przypadku pozycji 
wobec rynku, aby dostarczyć uczestnikom 
rynku użytecznych informacji na temat 
znacznych pojedynczych pozycji z tytułu 
krótkiej sprzedaży akcji.

Or. en

Poprawka 154
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Większa przejrzystość w odniesieniu do 
znacznych pozycji krótkich netto z tytułu 
określonych instrumentów finansowych 
przyniesie z dużym prawdopodobieństwem 
korzyści zarówno organom regulacyjnym, 
jak i uczestnikom rynku. W przypadku 
akcji dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu w Unii, powinien zostać 
wprowadzony model dwuprogowy, 
zapewniający, na odpowiednim poziomie, 
większą przejrzystość znacznych pozycji 
krótkich netto z tytułu akcji. Niższy próg 
powoduje obowiązek (niepublicznego) 
zgłoszenia pozycji wobec 
zainteresowanego organu regulacyjnego, 
aby umożliwić mu monitorowanie, a w 
razie potrzeby także zbadanie krótkiej 
sprzedaży, która może powodować ryzyko 
systemowe lub stanowić nadużycie. 
Wyższy próg powoduje obowiązek 
publicznego ujawnienia pozycji wobec 
rynku, aby dostarczyć uczestnikom rynku 
użytecznych informacji na temat 
znacznych pojedynczych pozycji z tytułu 
krótkiej sprzedaży akcji.

(6) Większa przejrzystość w odniesieniu do 
znacznych pozycji krótkich netto z tytułu 
określonych instrumentów finansowych 
przyniesie z dużym prawdopodobieństwem 
korzyści zarówno organom regulacyjnym, 
jak i uczestnikom rynku. W przypadku 
akcji dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu lub w obrocie niepublicznym w 
Unii, powinien zostać wprowadzony model 
dwuprogowy, zapewniający, na 
odpowiednim poziomie, większą 
przejrzystość znacznych pozycji krótkich 
netto z tytułu akcji. Niższy próg powoduje 
obowiązek (niepublicznego) zgłoszenia 
pozycji wobec zainteresowanego organu 
regulacyjnego, aby umożliwić mu 
monitorowanie, a w razie potrzeby także 
zbadanie krótkiej sprzedaży, która może 
powodować ryzyko systemowe lub 
stanowić nadużycie. Wyższy próg 
powoduje obowiązek publicznego 
ujawnienia pozycji wobec rynku, aby 
dostarczyć uczestnikom rynku użytecznych 
informacji na temat znacznych 
pojedynczych pozycji z tytułu krótkiej 
sprzedaży akcji.

Or. en

Poprawka 155
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Ujawnienie wobec organów 
regulacyjnych znacznych pozycji krótkich 
netto dotyczących długu państwowego 
dostarczałoby ważnych informacji 
pomocnych organom regulacyjnym w 
monitorowaniu tych pozycji pod kątem 
ryzyka systemowego lub nadużyć. Należy 

(7) Ujawnienie wobec organów 
regulacyjnych znacznych pozycji krótkich 
netto dotyczących długu państwowego lub 
dotyczących indeksów rynków 
finansowych państw członkowskich lub 
Unii dostarczałoby ważnych informacji 
pomocnych organom regulacyjnym w 
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zatem przewidzieć wymóg zgłaszania 
organom regulacyjnym znacznych pozycji 
krótkich netto dotyczących długu 
państwowego w Unii. Wymóg ten 
powinien obejmować wyłącznie 
niepubliczne ujawnienie wobec organów 
regulacyjnych, ponieważ ogłaszanie wobec 
rynku informacji dotyczących tego typu 
instrumentów mogłoby mieć niekorzystny 
wpływ na rynki długu państwowego w 
sytuacji, gdy ich płynność jest już 
zaburzona. Każdy wymóg powinien 
obejmować zgłoszenie znacznych 
ekspozycji wobec emitentów 
państwowych, które wynikają ze swapów 
ryzyka kredytowego.

monitorowaniu tych pozycji pod kątem 
ryzyka systemowego lub nadużyć. Należy 
zatem przewidzieć wymóg zgłaszania 
organom regulacyjnym znacznych pozycji 
krótkich netto dotyczących długu 
państwowego lub indeksów rynków 
finansowych państw członkowskich lub
Unii. Wymóg ten powinien obejmować 
wyłącznie niepubliczne ujawnienie wobec 
organów regulacyjnych, ponieważ 
ogłaszanie wobec rynku informacji 
dotyczących tego typu instrumentów 
mogłoby mieć niekorzystny wpływ na 
rynki długu państwowego w sytuacji, gdy 
ich płynność jest już zaburzona lub dotyczy 
indeksów rynków finansowych państw 
członkowskich lub Unii. Każdy wymóg 
powinien obejmować zgłoszenie 
znacznych ekspozycji wobec emitentów 
państwowych, które wynikają ze swapów 
ryzyka kredytowego i stosowania 
instrumentów finansowych związanych z 
indeksami finansowymi państw 
członkowskich lub Unii.

Or. en

Poprawka 156
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wymogi zgłaszania dotyczące długu 
państwowego powinny mieć zastosowanie 
do długu emitowanego przez Unię i 
państwa członkowskie, w tym 
ministerstwa, departamenty, banki 
centralne, agencje lub inne podmioty 
prawa publicznego, które emitują dług w 
imieniu państwa członkowskiego, jednak z 
wyjątkiem organów regionalnych lub 
organów quasi-publicznych, które emitują 
dług.

(8) Wymogi zgłaszania dotyczące długu 
państwowego powinny mieć zastosowanie 
do długu emitowanego przez Unię i 
państwa członkowskie, w tym 
ministerstwa, departamenty, banki 
centralne, agencje lub inne podmioty 
prawa publicznego, które emitują dług w 
imieniu państwa członkowskiego, jednak z 
wyjątkiem organów regionalnych lub 
organów quasi-publicznych, które emitują 
dług. Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno obejmować swym zasięgiem 
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instrumentów dłużnych emitentów 
korporacyjnych w Unii, które nie są 
emitowane w imieniu państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Brak dowodów na to, że pozycje krótkie dotyczące instrumentów dłużnych emitowanych przez 
emitentów korporacyjnych powodują ryzyko systemowe. Rozszerzenie obowiązku ujawniania 
na instrumenty dłużne emitowane przez emitentów korporacyjnych byłoby posunięciem 
niewspółmiernym w tym przypadku.

Poprawka 157
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wymogi zgłaszania dotyczące długu 
państwowego powinny mieć zastosowanie 
do długu emitowanego przez Unię i 
państwa członkowskie, w tym 
ministerstwa, departamenty, banki 
centralne, agencje lub inne podmioty 
prawa publicznego, które emitują dług w 
imieniu państwa członkowskiego, jednak z 
wyjątkiem organów regionalnych lub 
organów quasi-publicznych, które emitują 
dług.

(8) Wymogi zgłaszania dotyczące długu 
państwowego powinny mieć zastosowanie 
do długu emitowanego przez Unię i 
państwa członkowskie, w tym 
ministerstwa, departamenty, banki 
centralne, agencje lub inne podmioty 
prawa publicznego, które emitują dług w 
imieniu państwa członkowskiego, jednak z 
wyjątkiem organów regionalnych lub 
organów quasi-publicznych, które emitują 
dług. Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno obejmować swym zasięgiem 
instrumentów dłużnych emitentów 
korporacyjnych w Unii, które nie są 
emitowane w imieniu państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

W trakcie konsultacji dotyczących tego rozporządzenia nie pojawiły się żadne przesłanki 
wskazujące na to, że pozycje krótkie dotyczące instrumentów dłużnych emitowanych przez 
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emitentów korporacyjnych powodują ryzyko systemowe.  Rozporządzenie to już obejmuje 
znaczne pozycje krótkie w stosunku do akcji emitowanych przez spółki w Unii. Rozszerzenie 
obowiązku ujawniania także na instrumenty dłużne emitowane przez spółki byłoby 
posunięciem niewspółmiernym w tym przypadku.

Poprawka 158
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wymogi zgłaszania dotyczące długu 
państwowego powinny mieć zastosowanie 
do długu emitowanego przez Unię i 
państwa członkowskie, w tym 
ministerstwa, departamenty, banki 
centralne, agencje lub inne podmioty 
prawa publicznego, które emitują dług w 
imieniu państwa członkowskiego, jednak z 
wyjątkiem organów regionalnych lub 
organów quasi-publicznych, które emitują 
dług.

(8) Wymogi zgłaszania dotyczące długu 
państwowego powinny mieć zastosowanie 
do długu emitowanego przez Unię i 
państwa członkowskie, w tym 
ministerstwa, departamenty, banki 
centralne, agencje lub inne podmioty 
prawa publicznego, które emitują dług w 
imieniu państwa członkowskiego lub Unii, 
jednak z wyjątkiem organów regionalnych 
lub organów quasi-publicznych, które 
emitują dług.

Or. en

Poprawka 159
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia całościowego i 
skutecznego wymogu dotyczącego 
przejrzystości, ważne jest, aby objął on nie 
tylko krótkie pozycje powstałe w wyniku 
obrotu akcjami lub długiem państwowym 
w ramach systemów obrotu, ale również 
krótkie pozycje powstałe w wyniku obrotu 
poza systemami obrotu oraz gospodarcze 
pozycje krótkie netto powstałe w wyniku 

(9) W celu zapewnienia całościowego i 
skutecznego wymogu dotyczącego 
przejrzystości, ważne jest, aby objął on nie 
tylko krótkie pozycje powstałe w wyniku 
obrotu papierami wartościowymi, 
instrumentami powiązanymi z indeksem
lub długiem państwowym w ramach 
systemów obrotu, ale również krótkie 
pozycje powstałe w wyniku obrotu poza 
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stosowania instrumentów pochodnych. systemami obrotu oraz gospodarcze 
pozycje krótkie netto powstałe w wyniku 
stosowania instrumentów pochodnych.

Or. en

Poprawka 160
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia całościowego i 
skutecznego wymogu dotyczącego 
przejrzystości, ważne jest, aby objął on nie 
tylko krótkie pozycje powstałe w wyniku 
obrotu akcjami lub długiem państwowym 
w ramach systemów obrotu, ale również 
krótkie pozycje powstałe w wyniku obrotu 
poza systemami obrotu oraz gospodarcze 
pozycje krótkie netto powstałe w wyniku 
stosowania instrumentów pochodnych.

(9) W celu zapewnienia całościowego i 
skutecznego wymogu dotyczącego 
przejrzystości, ważne jest, aby objął on nie 
tylko krótkie pozycje powstałe w wyniku 
obrotu akcjami lub długiem państwowym 
w ramach systemów obrotu, ale również 
krótkie pozycje powstałe w wyniku obrotu 
poza systemami obrotu (rynki regulowane, 
wielostronne platformy obrotu, podmioty 
giełdowe lub pozagiełdowe) oraz 
gospodarcze pozycje krótkie netto 
powstałe w wyniku stosowania 
instrumentów pochodnych, takich jak 
opcje, kontrakty terminowe futures, 
kontrakty na różnice kursowe i spread 
bets dotyczące akcji lub długu 
państwowego.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność sprecyzowania czym jest obrót poza systemem obrotu i jakie instrumenty 
uważane są za instrumenty pochodne, aby uniknąć różnych interpretacji tego przepisu.

Poprawka 161
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby zasady dotyczące przejrzystości 
były przydatne dla organów regulacyjnych 
i rynku, powinny one zakładać pełne i 
zgodne ze stanem faktycznym informacje 
na temat pozycji posiadanych przez osoby 
fizyczne lub prawne. Informacje 
dostarczane organowi regulacyjnemu lub 
rynkowi powinny w szczególności 
uwzględniać zarówno pozycje krótkie, jak i 
długie, tak aby dostarczać cennych 
informacji o posiadanych przez osoby 
fizyczne i prawne pozycjach krótkich netto 
z tytułu akcji, długu państwowego i 
swapów ryzyka kredytowego.

(10) Aby zasady dotyczące przejrzystości 
były przydatne dla organów regulacyjnych 
i rynku, powinny one dostarczać
informacje na temat istotnych pozycji
krótkich posiadanych przez osoby fizyczne 
lub prawne. Informacje dostarczane w 
sposób zbiorczy i anonimowy organowi 
regulacyjnemu lub rynkowi powinny w 
szczególności uwzględniać zarówno 
pozycje krótkie, jak i długie, tak aby 
dostarczać cennych informacji o 
posiadanych przez osoby fizyczne i prawne 
pozycjach krótkich netto z tytułu akcji, 
długu państwowego i swapów ryzyka 
kredytowego. Pełne i zgodne ze stanem 
faktycznym ujawnianie istotnych pozycji 
krótkich dostarcza organom nadzorczym 
ważnych informacji o ryzyku 
występującym na rynku i jest uznawane za 
istotne z punktu widzenia nadzoru rynku. 
Natomiast wymóg oznaczania 
pojedynczych zleceń krótkiej sprzedaży, 
które mogą być realizowane w ciągu 
krótkiego okresu, nie jest uważany za 
konieczny z punktu widzenia nadzoru 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zasady dotyczące przejrzystości były przydatne organom regulacyjnym i rynkowi, 
powinny one dostarczać informacji na temat istotnych pozycji krótkich posiadanych przez 
osoby fizyczne lub prawne. Informacje dostarczane organowi regulacyjnemu lub rynkowi 
powinny w szczególności uwzględniać zarówno pozycje krótkie, jak i długie, tak aby 
dostarczać cennych informacji o posiadanych przez osoby fizyczne i prawne pozycjach 
krótkich netto z tytułu akcji, długu państwowego i swapów ryzyka kredytowego.
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Poprawka 162
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby zasady dotyczące przejrzystości 
były przydatne dla organów regulacyjnych 
i rynku, powinny one zakładać pełne i 
zgodne ze stanem faktycznym informacje 
na temat pozycji posiadanych przez osoby 
fizyczne lub prawne. Informacje 
dostarczane organowi regulacyjnemu lub 
rynkowi powinny w szczególności 
uwzględniać zarówno pozycje krótkie, jak i 
długie, tak aby dostarczać cennych 
informacji o posiadanych przez osoby 
fizyczne i prawne pozycjach krótkich netto 
z tytułu akcji, długu państwowego i 
swapów ryzyka kredytowego.

(10) Aby zasady dotyczące przejrzystości 
były przydatne dla organów regulacyjnych 
i rynku, powinny one zakładać pełne i 
zgodne ze stanem faktycznym informacje 
na temat pozycji posiadanych przez osoby 
fizyczne lub prawne. Informacje 
dostarczane organowi regulacyjnemu
niepublicznie powinny w szczególności 
uwzględniać zarówno pozycje krótkie, jak i 
długie, tak aby dostarczać cennych 
informacji o posiadanych przez osoby 
fizyczne i prawne pozycjach krótkich netto 
z tytułu akcji, długu państwowego i 
swapów ryzyka kredytowego. Aby uniknąć 
sytuacji, w której organy regulacyjne 
otrzymują zgłoszenia, które dostarczają 
informacji nieposiadających istotnej 
wartości, wartości systemowej lub nie są 
istotne z punktu widzenia nadzoru, należy 
dokonać starannej oceny progów 
niepublicznych zgłoszeń, a koszty i 
korzyści różnych progów powinny zostać 
szczegółowo rozważone przez ESA 
(ESMA), który następnie powinien 
poinformować Komisję o tym, jakie 
odpowiednie progi powinny zostać 
zastosowane.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne ujawnianie pojedynczych pozycji krótkich może mieć negatywne skutki dla 
mniejszych inwestorów. Może powodować zachowania procykliczne obniżające ceny akcji, 
które będą szkodliwe dla europejskich przedsiębiorstw, prowadząc do zmniejszenia płynności 
i mniej efektywnego kształtowania się cen. Niemniej jednak należy dopilnować, aby właściwe 
organy miały dostęp do odpowiedniej ilości istotnych informacji w celu monitorowania 
ryzyka systemowego, unikając tworzenia nadmiernych kosztów i obciążenia 
administracyjnego oraz nie wywierając negatywnego wpływu na konkurencyjność 
europejskich rynków.
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Poprawka 163
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby zasady dotyczące przejrzystości 
były przydatne dla organów regulacyjnych 
i rynku, powinny one zakładać pełne i 
zgodne ze stanem faktycznym informacje 
na temat pozycji posiadanych przez osoby 
fizyczne lub prawne. Informacje 
dostarczane organowi regulacyjnemu lub 
rynkowi powinny w szczególności 
uwzględniać zarówno pozycje krótkie, jak i 
długie, tak aby dostarczać cennych 
informacji o posiadanych przez osoby 
fizyczne i prawne pozycjach krótkich netto 
z tytułu akcji, długu państwowego i 
swapów ryzyka kredytowego.

(10) Aby zasady dotyczące przejrzystości 
były przydatne dla organów regulacyjnych 
i rynku, powinny one zakładać pełne i 
zgodne ze stanem faktycznym informacje 
na temat pozycji posiadanych przez osoby 
fizyczne lub prawne. Informacje 
dostarczane organowi regulacyjnemu lub 
rynkowi powinny w szczególności 
uwzględniać zarówno pozycje krótkie, jak i 
długie, tak aby dostarczać cennych 
informacji o posiadanych przez osoby 
fizyczne i prawne pozycjach krótkich netto 
z tytułu papierów wartościowych,
indeksów, długu państwowego i swapów 
ryzyka kredytowego.

Or. en

Poprawka 164
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Przy obliczaniu pozycji krótkich lub 
długich należy uwzględnić wszelkiego 
rodzaju interesy gospodarcze posiadane 
przez osobę fizyczną lub prawną w 
odniesieniu do wyemitowanego kapitału 
akcyjnego spółki lub wyemitowanego 
długu państwowego państwa 
członkowskiego lub Unii. Uwzględnione 
powinny być zwłaszcza interesy 

(11) Przy obliczaniu pozycji krótkich lub 
długich należy uwzględnić wszelkiego 
rodzaju interesy gospodarcze posiadane 
przez osobę fizyczną lub prawną w 
odniesieniu do wyemitowanego kapitału 
akcyjnego spółki lub wyemitowanego 
długu państwowego państwa 
członkowskiego lub Unii lub indeksów 
rynków finansowych państwa 
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gospodarcze uzyskane bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez stosowanie 
instrumentów pochodnych takich jak opcje, 
kontrakty terminowe futures, kontrakty na 
różnice kursowe i spread bets dotyczące
akcji lub długu państwowego. W 
przypadku pozycji związanych z długiem 
państwowym należy uwzględnić także 
swapy ryzyka kredytowego dotyczące 
emitentów długu państwowego.

członkowskiego lub Unii. Uwzględnione 
powinny być zwłaszcza interesy 
gospodarcze uzyskane bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez stosowanie 
instrumentów pochodnych takich jak opcje, 
kontrakty terminowe futures, kontrakty na 
różnice kursowe i spread bets dotyczące
papierów wartościowych, długu 
państwowego lub indeksów. W przypadku 
pozycji związanych z długiem 
państwowym należy uwzględnić także 
swapy ryzyka kredytowego dotyczące 
emitentów długu państwowego.

Or. en

Poprawka 165
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do 
ujawniania pozycji krótkich netto z tytułu 
akcji należy wprowadzić wymóg dotyczący 
oznaczania zleceń sprzedaży 
realizowanych w systemach obrotu jako 
zleceń krótkiej sprzedaży, aby zapewnić 
dodatkowe informacje na temat 
wolumenu krótkiej sprzedaży akcji 
prowadzonej w systemach obrotu. 
Informacje o zleceniach krótkiej 
sprzedaży powinny być zestawiane przez 
system obrotu i publikowane w formie 
zbiorczej co najmniej raz dziennie, aby 
były pomocne również właściwym 
organom i uczestnikom rynku w 
monitorowaniu poziomu krótkiej 
sprzedaży.

skreślony

Or. en



AM\853802PL.doc 23/127 PE456.773v01-00

PL

Uzasadnienie

O ile pozycje krótkie pomagają w nadzorze rynku o tyle wartość dodana oznaczania zleceń 
krótkiej sprzedaży nie jest jasna, mając także na uwadze, że dyrektywa w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nakłada na uczestników rynku wymóg zgłaszania organom 
regulacyjnym wszystkich wykonanych transakcji.

Poprawka 166
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do 
ujawniania pozycji krótkich netto z tytułu 
akcji należy wprowadzić wymóg dotyczący 
oznaczania zleceń sprzedaży 
realizowanych w systemach obrotu jako 
zleceń krótkiej sprzedaży, aby zapewnić 
dodatkowe informacje na temat 
wolumenu krótkiej sprzedaży akcji 
prowadzonej w systemach obrotu. 
Informacje o zleceniach krótkiej 
sprzedaży powinny być zestawiane przez 
system obrotu i publikowane w formie 
zbiorczej co najmniej raz dziennie, aby 
były pomocne również właściwym 
organom i uczestnikom rynku w 
monitorowaniu poziomu krótkiej 
sprzedaży.

skreślony

Or. en

Poprawka 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Obok zasad dotyczących (12) Komisja powinna przeprowadzić 
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przejrzystości w odniesieniu do 
ujawniania pozycji krótkich netto z tytułu 
akcji należy wprowadzić wymóg dotyczący
oznaczania zleceń sprzedaży
realizowanych w systemach obrotu jako 
zleceń krótkiej sprzedaży, aby zapewnić 
dodatkowe informacje na temat 
wolumenu krótkiej sprzedaży akcji 
prowadzonej w systemach obrotu.
Informacje o zleceniach krótkiej 
sprzedaży powinny być zestawiane przez 
system obrotu i publikowane w formie 
zbiorczej co najmniej raz dziennie, aby 
były pomocne również właściwym 
organom i uczestnikom rynku w 
monitorowaniu poziomu krótkiej 
sprzedaży.

pełną i gruntowną analizę kosztów i 
korzyści wprowadzenia wymogu 
dotyczącego oznaczania zleceń krótkiej 
sprzedaży. Jakakolwiek decyzja dotycząca 
wprowadzenia takiego oznaczenia 
powinna być należycie uzasadniona i nie 
powinna antycypować wyników analizy 
prowadzonej przez Komisję. Analiza ta 
powinna zostać podana do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 168
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do ujawniania 
pozycji krótkich netto z tytułu akcji należy 
wprowadzić wymóg dotyczący oznaczania 
zleceń sprzedaży realizowanych w 
systemach obrotu jako zleceń krótkiej 
sprzedaży, aby zapewnić dodatkowe 
informacje na temat wolumenu krótkiej 
sprzedaży akcji prowadzonej w systemach 
obrotu. Informacje o zleceniach krótkiej 
sprzedaży powinny być zestawiane przez 
system obrotu i publikowane w formie 
zbiorczej co najmniej raz dziennie, aby 
były pomocne również właściwym 
organom i uczestnikom rynku w 
monitorowaniu poziomu krótkiej 
sprzedaży.

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do ujawniania 
pozycji krótkich netto z tytułu akcji ESA 
(ESMA) powinien zbadać korzyści i koszty 
wprowadzenia wymogu dotyczącego
oznaczania zleceń sprzedaży 
realizowanych w systemach obrotu jako 
zleceń krótkiej sprzedaży oraz czy cel ten 
zostanie lepiej zrealizowany dzięki 
zasadom dotyczącym przejrzystości w 
zakresie ujawniania pozycji krótkich netto 
z tytułu akcji.

Or. en
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Poprawka 169
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do ujawniania 
pozycji krótkich netto z tytułu akcji należy 
wprowadzić wymóg dotyczący oznaczania 
zleceń sprzedaży realizowanych w 
systemach obrotu jako zleceń krótkiej 
sprzedaży, aby zapewnić dodatkowe 
informacje na temat wolumenu krótkiej 
sprzedaży akcji prowadzonej w systemach 
obrotu. Informacje o zleceniach krótkiej 
sprzedaży powinny być zestawiane przez 
system obrotu i publikowane w formie 
zbiorczej co najmniej raz dziennie, aby 
były pomocne również właściwym 
organom i uczestnikom rynku w 
monitorowaniu poziomu krótkiej 
sprzedaży.

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do ujawniania 
pozycji krótkich netto z tytułu akcji ESA 
(ESMA) powinien zbadać korzyści i koszty 
wprowadzenia wymogu dotyczącego
oznaczania zleceń sprzedaży 
realizowanych w systemach obrotu jako 
zleceń krótkiej sprzedaży oraz czy cel ten 
zostanie lepiej zrealizowany dzięki 
zasadom dotyczącym przejrzystości w 
zakresie ujawniania pozycji krótkich netto 
z tytułu akcji.

Or. en

Poprawka 170
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do ujawniania 
pozycji krótkich netto z tytułu akcji należy 
wprowadzić wymóg dotyczący oznaczania 
zleceń sprzedaży realizowanych w 
systemach obrotu jako zleceń krótkiej 
sprzedaży, aby zapewnić dodatkowe 
informacje na temat wolumenu krótkiej 
sprzedaży akcji prowadzonej w systemach 

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do ujawniania 
pozycji krótkich netto z tytułu akcji ESA 
(ESMA) powinien przeprowadzić 
ilościową i jakościową ocenę skutków 
badając korzyści i koszty wprowadzenia 
wymogu dotyczącego oznaczania zleceń 
sprzedaży realizowanych w systemach 
obrotu jako zleceń krótkiej sprzedaży oraz 
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obrotu. Informacje o zleceniach krótkiej 
sprzedaży powinny być zestawiane przez 
system obrotu i publikowane w formie 
zbiorczej co najmniej raz dziennie, aby 
były pomocne również właściwym 
organom i uczestnikom rynku w 
monitorowaniu poziomu krótkiej 
sprzedaży.

czy cel ten zostanie lepiej zrealizowany 
dzięki zasadom dotyczącym przejrzystości 
w zakresie ujawniania pozycji krótkich 
netto z tytułu akcji.

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczanie zleceń nie dostarczy dokładnych informacji i wygeneruje znaczne koszty związane 
z realizacją, które poniosą przede wszystkim mniejsze systemy, a ostatecznie także inwestorzy 
i emitenci. Właściwa ocena korzyści i kosztów powinna zostać przeprowadzona przed 
wprowadzeniem takiego wymogu.

Poprawka 171
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do
ujawniania pozycji krótkich netto z tytułu 
akcji należy wprowadzić wymóg 
dotyczący oznaczania zleceń sprzedaży 
realizowanych w systemach obrotu jako 
zleceń krótkiej sprzedaży, aby zapewnić 
dodatkowe informacje na temat wolumenu 
krótkiej sprzedaży akcji prowadzonej w 
systemach obrotu. Informacje o zleceniach
krótkiej sprzedaży powinny być 
zestawiane przez system obrotu i 
publikowane w formie zbiorczej co 
najmniej raz dziennie, aby były pomocne 
również właściwym organom i 
uczestnikom rynku w monitorowaniu 
poziomu krótkiej sprzedaży.

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do zgłaszania
pozycji krótkich netto z tytułu akcji należy 
wprowadzić wymóg dotyczący oznaczania 
zleceń sprzedaży realizowanych jako 
zleceń krótkiej sprzedaży według stanu na 
koniec dnia, aby zapewnić dodatkowe 
informacje na temat wolumenu
zrealizowanej krótkiej sprzedaży akcji.
Informacje o zleceniach sprzedaży, których 
wynikiem jest pozycja krótka według 
stanu na koniec dnia powinny być 
zestawiane przez przedsiębiorstwo 
inwestycyjne i zgłaszane właściwemu 
organowi co najmniej raz dziennie, aby 
były pomocne również właściwym 
organom w monitorowaniu poziomu 
krótkiej sprzedaży.
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Or. en

Uzasadnienie

Systemy obrotu nie posiadają dokładnych informacji koniecznych do stwierdzenia czy dana 
osoba ma zamiar dokonać krótkiej sprzedaży akcji. Skuteczne procedury oznaczania zleceń 
dotyczących akcji dopuszczonych do obrotu mogą być w praktyce realizowane tylko przez 
przedsiębiorstwa inwestycyjne, które mają dostęp do danych identyfikacyjnych i rachunków 
klientów. Ponadto oznaczanie zleceń sprzedaży powinno się odbywać dopiero na koniec dnia. 
Należy zauważyć, że „oflagowywanie” w czasie rzeczywistym autoryzowanych zleceń krótkiej 
sprzedaży może prowadzić do mylących i absurdalnych rezultatów.

Poprawka 172
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do ujawniania 
pozycji krótkich netto z tytułu akcji należy 
wprowadzić wymóg dotyczący oznaczania 
zleceń sprzedaży realizowanych w 
systemach obrotu jako zleceń krótkiej 
sprzedaży, aby zapewnić dodatkowe 
informacje na temat wolumenu krótkiej 
sprzedaży akcji prowadzonej w systemach 
obrotu. Informacje o zleceniach krótkiej 
sprzedaży powinny być zestawiane przez 
system obrotu i publikowane w formie 
zbiorczej co najmniej raz dziennie, aby 
były pomocne również właściwym 
organom i uczestnikom rynku w 
monitorowaniu poziomu krótkiej 
sprzedaży.

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do ujawniania 
pozycji krótkich netto oraz długich pozycji 
netto z tytułu papierów wartościowych
należy wprowadzić wymóg dotyczący 
oznaczania zleceń sprzedaży 
realizowanych jako zleceń krótkiej 
sprzedaży, aby zapewnić dodatkowe 
informacje na temat wolumenu
zrealizowanej krótkiej sprzedaży papierów 
wartościowych. Informacje o zleceniach 
krótkiej sprzedaży powinny być zestawiane 
przez system obrotu lub, jeżeli zlecenia nie 
są realizowane w systemach obrotu, przez 
przedsiębiorstwo inwestycyjne, które 
realizuje zlecenia w imieniu klientów lub 
na własny rachunek, i publikowane w 
formie zbiorczej co najmniej raz dziennie, 
aby były pomocne również właściwym 
organom i uczestnikom rynku w 
monitorowaniu poziomu krótkiej 
sprzedaży.

Or. en
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Poprawka 173
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kupno swapów ryzyka kredytowego 
bez posiadania pozycji długiej w bazowym 
długu państwowym może być, z 
ekonomicznego punktu widzenia, 
równoważne z otworzeniem pozycji 
krótkiej na bazowym instrumencie 
dłużnym. Przy obliczaniu pozycji krótkiej 
netto dotyczącej długu państwowego 
należy zatem uwzględnić swapy ryzyka 
kredytowego dotyczące zobowiązania 
emitenta długu państwowego. Pozycja z 
tytułu swapu ryzyka kredytowego powinna 
być uwzględniona do celów ustalenia, czy 
osoba fizyczna lub prawna posiada znaczną 
pozycję krótką netto dotyczącą długu 
państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona właściwemu organowi, czy też 
znaczną niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącą emitenta 
długu państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona organowi.

(13) Kupno swapów ryzyka kredytowego 
bez posiadania pozycji długiej w bazowym 
długu państwowym lub innej pozycji, na 
której wartość spadek zdolności 
kredytowej danego państwa będzie miał 
negatywny wpływ, może być, z 
ekonomicznego punktu widzenia, 
równoważne z otworzeniem pozycji 
krótkiej na bazowym instrumencie 
dłużnym. Przy obliczaniu pozycji krótkiej 
netto dotyczącej długu państwowego 
należy zatem uwzględnić swapy ryzyka 
kredytowego dotyczące zobowiązania 
emitenta długu państwowego. Pozycja z 
tytułu swapu ryzyka kredytowego powinna 
być uwzględniona do celów ustalenia, czy 
osoba fizyczna lub prawna posiada znaczną 
pozycję krótką netto dotyczącą długu 
państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona właściwemu organowi, czy też 
znaczną niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącą emitenta 
długu państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona organowi.

Or. en

Poprawka 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kupno swapów ryzyka kredytowego 
bez posiadania pozycji długiej w bazowym 
długu państwowym może być, z 
ekonomicznego punktu widzenia, 

(13) Kupno swapów ryzyka kredytowego 
bez posiadania pozycji długiej w bazowym 
długu państwowym lub innej pozycji, na 
której wartość spadek zdolności 
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równoważne z otworzeniem pozycji 
krótkiej na bazowym instrumencie 
dłużnym. Przy obliczaniu pozycji krótkiej 
netto dotyczącej długu państwowego 
należy zatem uwzględnić swapy ryzyka 
kredytowego dotyczące zobowiązania 
emitenta długu państwowego. Pozycja z 
tytułu swapu ryzyka kredytowego powinna 
być uwzględniona do celów ustalenia, czy 
osoba fizyczna lub prawna posiada znaczną 
pozycję krótką netto dotyczącą długu 
państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona właściwemu organowi, czy też 
znaczną niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącą emitenta 
długu państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona organowi.

kredytowej danego państwa będzie miał 
negatywny wpływ, może być, z 
ekonomicznego punktu widzenia, 
równoważne z otworzeniem pozycji 
krótkiej na bazowym instrumencie 
dłużnym. Przy obliczaniu pozycji krótkiej 
netto dotyczącej długu państwowego 
należy zatem uwzględnić swapy ryzyka 
kredytowego dotyczące zobowiązania 
emitenta długu państwowego. Pozycja z 
tytułu swapu ryzyka kredytowego powinna 
być uwzględniona do celów ustalenia, czy 
osoba fizyczna lub prawna posiada znaczną 
pozycję krótką netto dotyczącą długu 
państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona właściwemu organowi, czy też 
znaczną niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącą emitenta 
długu państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona organowi.

Or. en

Uzasadnienie

Swapy ryzyka kredytowego w powiązaniu z długiem państwowym są skutecznym sposobem  
obniżania ryzyka w licznych instrumentach, z wyjątkiem bazowego długu państwowego, na 
przykład w zadłużeniu emitowanym przez spółki, których zdolność kredytowa jest blisko 
związana z danym państwem. Tworzenie ograniczeń lub nakładanie wymogów ujawniania na 
uczestników rynku zniechęci ich do inwestowania w takie zadłużenie, co wpłynie na zdolność 
spółek do zdobywania funduszy.

Poprawka 175
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kupno swapów ryzyka kredytowego 
bez posiadania pozycji długiej w bazowym 
długu państwowym może być, z 
ekonomicznego punktu widzenia, 
równoważne z otworzeniem pozycji 

(13) Kupno swapów ryzyka kredytowego 
bez posiadania pozycji długiej w bazowym 
długu państwowym lub innego majątku 
lub papierów wartościowych ulokowanych 
w odnośnym państwie lub wyemitowanych 
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krótkiej na bazowym instrumencie 
dłużnym. Przy obliczaniu pozycji krótkiej 
netto dotyczącej długu państwowego 
należy zatem uwzględnić swapy ryzyka 
kredytowego dotyczące zobowiązania 
emitenta długu państwowego. Pozycja z 
tytułu swapu ryzyka kredytowego powinna 
być uwzględniona do celów ustalenia, czy 
osoba fizyczna lub prawna posiada znaczną 
pozycję krótką netto dotyczącą długu 
państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona właściwemu organowi, czy też 
znaczną niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącą emitenta 
długu państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona organowi.

przez znajdujące się nim podmioty, na 
których wartość spadek zdolności 
kredytowej danego państwa będzie miał 
negatywny wpływ, może być, z 
ekonomicznego punktu widzenia, 
równoważne z otworzeniem pozycji 
krótkiej na bazowym instrumencie 
dłużnym Przy obliczaniu pozycji krótkiej 
netto dotyczącej długu państwowego 
należy zatem uwzględnić swapy ryzyka 
kredytowego dotyczące zobowiązania 
emitenta długu państwowego. Pozycja z 
tytułu swapu ryzyka kredytowego powinna 
być uwzględniona do celów ustalenia, czy 
osoba fizyczna lub prawna posiada znaczną 
pozycję krótką netto dotyczącą długu 
państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona właściwemu organowi, czy też 
znaczną niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącą emitenta 
długu państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona organowi.

Or. en

Uzasadnienie

Swapy ryzyka kredytowego państw są wykorzystywane do zabezpieczenia ryzyka „krajowego” 
na różne sposoby, nie tylko za pomocą pozycji dłużnych (na przykład poprzez własność 
portfela majątkowego ulokowanego w danym państwie).  W związku z tym pozycja z tytułu 
swapu ryzyka kredytowego dotycząca zobowiązań państwa członkowskiego Unii nie powinna 
być uznawana za niepokrytą jeśli jest wykorzystywana do zabezpieczenia ryzyka posiadanego 
w ramach portfela.

Poprawka 176
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kupno swapów ryzyka kredytowego 
bez posiadania pozycji długiej w bazowym 
długu państwowym może być, z 

(13) Kupno swapów ryzyka kredytowego 
bez posiadania pozycji długiej w bazowym 
długu państwowym może być, z 
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ekonomicznego punktu widzenia, 
równoważne z otworzeniem pozycji 
krótkiej na bazowym instrumencie 
dłużnym. Przy obliczaniu pozycji krótkiej 
netto dotyczącej długu państwowego 
należy zatem uwzględnić swapy ryzyka 
kredytowego dotyczące zobowiązania
emitenta długu państwowego. Pozycja z 
tytułu swapu ryzyka kredytowego powinna 
być uwzględniona do celów ustalenia, czy 
osoba fizyczna lub prawna posiada znaczną 
pozycję krótką netto dotyczącą długu 
państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona właściwemu organowi, czy też 
znaczną niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącą emitenta 
długu państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona organowi.

ekonomicznego punktu widzenia, 
równoważne z otworzeniem pozycji 
krótkiej na bazowym instrumencie 
dłużnym. Przy obliczaniu pozycji krótkiej 
netto dotyczącej długu państwowego 
należy zatem uwzględnić swapy ryzyka 
kredytowego dotyczące zobowiązania 
emitenta długu państwowego. Pozycja z 
tytułu swapu ryzyka kredytowego powinna 
być uwzględniona do celów ustalenia, czy 
osoba fizyczna lub prawna posiada znaczną 
pozycję krótką netto dotyczącą długu 
państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona właściwemu organowi, czy też 
znaczną niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego zakazaną zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 177
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kupno swapów ryzyka kredytowego 
bez posiadania pozycji długiej w bazowym 
długu państwowym może być, z 
ekonomicznego punktu widzenia, 
równoważne z otworzeniem pozycji 
krótkiej na bazowym instrumencie 
dłużnym. Przy obliczaniu pozycji krótkiej 
netto dotyczącej długu państwowego 
należy zatem uwzględnić swapy ryzyka 
kredytowego dotyczące zobowiązania 
emitenta długu państwowego. Pozycja z 
tytułu swapu ryzyka kredytowego powinna 
być uwzględniona do celów ustalenia, czy 
osoba fizyczna lub prawna posiada znaczną 
pozycję krótką netto dotyczącą długu 
państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona właściwemu organowi, czy też 
znaczną niepokrytą pozycję z tytułu swapu 

(13) Kupno swapów ryzyka kredytowego 
bez posiadania pozycji długiej w bazowym 
długu państwowym może być, z 
ekonomicznego punktu widzenia, 
równoważne z otworzeniem niepokrytej
pozycji krótkiej na bazowym instrumencie 
dłużnym. Przy obliczaniu pozycji krótkiej 
netto dotyczącej długu państwowego 
należy zatem uwzględnić swapy ryzyka 
kredytowego dotyczące zobowiązania 
emitenta długu państwowego. Pozycja z 
tytułu swapu ryzyka kredytowego powinna 
być uwzględniona do celów ustalenia, czy 
osoba fizyczna lub prawna posiada znaczną 
pozycję krótką netto dotyczącą długu 
państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona właściwemu organowi, czy też 
znaczną niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
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ryzyka kredytowego dotyczącą emitenta 
długu państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona organowi.

ryzyka kredytowego dotyczącą emitenta 
długu państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona organowi.

Or. en

Poprawka 178
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ze względu na ich skuteczność ważne 
jest, aby wymogi dotyczące przejrzystości 
miały zastosowanie niezależnie od miejsca 
zamieszkania lub siedziby osoby fizycznej 
lub prawnej, w tym w przypadku gdy 
osoba fizyczna lub prawna ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę poza terytorium 
Unii, ale posiada znaczną pozycję krótką 
netto w spółce, której akcje są 
dopuszczone do obrotu w systemie obrotu 
w Unii lub pozycję krótką netto w długu 
państwowym emitowanym przez państwo 
członkowskie lub Unię.

(15) Ze względu na ich skuteczność ważne 
jest, aby wymogi dotyczące przejrzystości 
miały zastosowanie niezależnie od miejsca 
zamieszkania lub siedziby osoby fizycznej 
lub prawnej, w tym w przypadku gdy 
osoba fizyczna lub prawna ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę poza terytorium 
Unii, ale posiada znaczną pozycję krótką 
netto w instrumencie finansowym objętym 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 179
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego jest niekiedy uważana 
za czynnik zwiększający ryzyko
niedokonania rozrachunku i zmienność na 
rynkach. Aby ograniczyć te zagrożenia, 
należy nałożyć proporcjonalne 
ograniczenia na niepokrytą krótką 
sprzedaż. Konkretne ograniczenia 

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego może być jedną z 
wielu operacyjnych przyczyn niedokonania 
rozrachunku i zmienności na rynkach.
Środki ograniczenia tego zagrożenia a 
także ustanowienia właściwych procedur 
zakupu na otwartym rynku oraz grzywien 
za niedokonanie rozrachunku transakcji 
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powinny uwzględniać różnorodność 
rozwiązań stosowanych obecnie na 
potrzeby zabezpieczonej krótkiej 
sprzedaży. Właściwe jest również 
nałożenie na systemy obrotu obowiązków 
dotyczących procedur zakupu na otwartym 
rynku oraz grzywien za niedokonanie 
rozrachunku transakcji na tych 
instrumentach. Procedury zakupu na 
otwartym rynku i wymogi dotyczące 
rozrachunku po terminie powinny
wyznaczać podstawowe standardy w 
zakresie rygorystycznych warunków 
rozrachunku.

powinny zostać opracowane w 
najbliższych wnioskach Komisji 
dotyczących warunków rozrachunku.

Or. en

Poprawka 180
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego jest niekiedy uważana 
za czynnik zwiększający ryzyko 
niedokonania rozrachunku i zmienność na 
rynkach. Aby ograniczyć te zagrożenia, 
należy nałożyć proporcjonalne 
ograniczenia na niepokrytą krótką 
sprzedaż. Konkretne ograniczenia 
powinny uwzględniać różnorodność 
rozwiązań stosowanych obecnie na 
potrzeby zabezpieczonej krótkiej 
sprzedaży. Właściwe jest również 
nałożenie na systemy obrotu obowiązków 
dotyczących procedur zakupu na 
otwartym rynku oraz grzywien za 
niedokonanie rozrachunku transakcji na 
tych instrumentach. Procedury zakupu na 
otwartym rynku i wymogi dotyczące 
rozrachunku po terminie powinny 
wyznaczać podstawowe standardy w 
zakresie rygorystycznych warunków 

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego jest niekiedy uważana 
za czynnik zwiększający ryzyko 
niedokonania rozrachunku, zmienność na 
rynkach i nadużycia na rynku. Aby 
ograniczyć te zagrożenia, należy nałożyć 
proporcjonalne ograniczenia na niepokrytą 
krótką sprzedaż.
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rozrachunku.

Or. en

Uzasadnienie

Uprzednie pożyczanie papierów wartościowych zwiększa kompleksowość procedur obrotu, 
gdyż w momencie składania zlecenia nie jest jasne czy i kiedy zlecenie jest realizowane. W 
przypadku gdy warunki udzielenia kredytu muszą zostać ustalone z wyprzedzeniem wiele z 
nich okazuje się potem zbędnych, powodując zakłócenia na rynku kredytowym. Ograniczy to 
znacznie efektywność obrotu papierami wartościowymi i zwiększy koszty obrotu.

Poprawka 181
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego jest niekiedy uważana 
za czynnik zwiększający ryzyko
niedokonania rozrachunku i zmienność na 
rynkach. Aby ograniczyć te zagrożenia, 
należy nałożyć proporcjonalne 
ograniczenia na niepokrytą krótką 
sprzedaż. Konkretne ograniczenia 
powinny uwzględniać różnorodność 
rozwiązań stosowanych obecnie na 
potrzeby zabezpieczonej krótkiej 
sprzedaży. Właściwe jest również 
nałożenie na systemy obrotu obowiązków 
dotyczących procedur zakupu na otwartym 
rynku oraz grzywien za niedokonanie 
rozrachunku transakcji na tych 
instrumentach. Procedury zakupu na 
otwartym rynku i wymogi dotyczące 
rozrachunku po terminie powinny
wyznaczać podstawowe standardy w 
zakresie rygorystycznych warunków 
rozrachunku.

(16) Niepokryta krótka sprzedaż może być 
jedną z wielu operacyjnych przyczyn
niedokonania rozrachunku i zmienności na 
rynkach. Środki ograniczenia tego 
zagrożenia, a także ustanowienia 
właściwych procedur zakupu na otwartym 
rynku oraz grzywien za niedokonanie 
rozrachunku transakcji powinny zostać 
opracowane w najbliższych wnioskach 
Komisji dotyczących warunków 
rozrachunku, uwzględniając prace 
podgrupy w grupie roboczej Komisji ds.
harmonizacji cykli rozrachunków.

Or. en
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Poprawka 182
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego jest niekiedy uważana 
za czynnik zwiększający ryzyko 
niedokonania rozrachunku i zmienność na 
rynkach. Aby ograniczyć te zagrożenia,
należy nałożyć proporcjonalne 
ograniczenia na niepokrytą krótką 
sprzedaż. Konkretne ograniczenia 
powinny uwzględniać różnorodność 
rozwiązań stosowanych obecnie na 
potrzeby zabezpieczonej krótkiej 
sprzedaży. Właściwe jest również 
nałożenie na systemy obrotu obowiązków 
dotyczących procedur zakupu na otwartym 
rynku oraz grzywien za niedokonanie 
rozrachunku transakcji na tych 
instrumentach. Procedury zakupu na 
otwartym rynku i wymogi dotyczące 
rozrachunku po terminie powinny 
wyznaczać podstawowe standardy w 
zakresie rygorystycznych warunków 
rozrachunku.

(16) Niepokryta krótka sprzedaż jest
czynnikiem zwiększającym ryzyko
manipulacji na rynku, niedokonania 
rozrachunku i zmienności na rynkach. Z 
tego powodu zakazuje się niepokrytej 
krótkiej sprzedaży i niepokrytych pozycji z 
tytułu swapu ryzyka kredytowego. Należy
dopuścić krótką sprzedaż tylko uprzednio 
pożyczonych papierów wartościowych lub 
długu lub papierów wartościowych i długu 
stanowiących zabezpieczenie pożyczki.
Właściwe jest również nałożenie 
obowiązków dotyczących procedur zakupu 
na otwartym rynku oraz grzywien za 
niedokonanie rozrachunku transakcji na 
tych instrumentach. Procedury zakupu na 
otwartym rynku i wymogi dotyczące 
rozrachunku po terminie powinny 
wyznaczać podstawowe standardy w 
zakresie rygorystycznych warunków 
rozrachunku.

Or. en

Poprawka 183
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego jest niekiedy uważana 
za czynnik zwiększający ryzyko 
niedokonania rozrachunku i zmienność na 
rynkach. Aby ograniczyć te zagrożenia, 
należy nałożyć proporcjonalne 

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego jest niekiedy uważana 
za czynnik zwiększający ryzyko 
niedokonania rozrachunku i zmienność na 
rynkach. Aby ograniczyć te zagrożenia, 
należy nałożyć proporcjonalne 
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ograniczenia na niepokrytą krótką 
sprzedaż. Konkretne ograniczenia powinny 
uwzględniać różnorodność rozwiązań 
stosowanych obecnie na potrzeby 
zabezpieczonej krótkiej sprzedaży.
Właściwe jest również nałożenie na 
systemy obrotu obowiązków dotyczących 
procedur zakupu na otwartym rynku oraz 
grzywien za niedokonanie rozrachunku 
transakcji na tych instrumentach.
Procedury zakupu na otwartym rynku i 
wymogi dotyczące rozrachunku po 
terminie powinny wyznaczać podstawowe 
standardy w zakresie rygorystycznych 
warunków rozrachunku.

ograniczenia na niepokrytą krótką 
sprzedaż. Konkretne ograniczenia powinny 
uwzględniać różnorodność rozwiązań 
stosowanych obecnie na potrzeby 
zabezpieczonej krótkiej sprzedaży.
Właściwe jest również nałożenie na 
systemy obrotu obowiązków dotyczących 
procedur zakupu na otwartym rynku oraz 
grzywien za niedokonanie rozrachunku 
transakcji na tych instrumentach.
Procedury zakupu na otwartym rynku i 
wymogi dotyczące rozrachunku po 
terminie powinny wyznaczać podstawowe 
standardy w zakresie rygorystycznych 
warunków rozrachunku. Niniejsze 
rozporządzenie nie powinno ograniczać 
ani zakazywać niepokrytych pozycji z 
tytułu swapu ryzyka kredytowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz niepokrytych pozycji z tytułu swapu ryzyka kredytowego będzie miał negatywny wpływ 
na płynność rynków długu publicznego i będzie niewspółmierny do ryzyka systemowego, jakie 
stwarzają takie pozycje.

Poprawka 184
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego jest niekiedy uważana 
za czynnik zwiększający ryzyko 
niedokonania rozrachunku i zmienność na 
rynkach. Aby ograniczyć te zagrożenia, 
należy nałożyć proporcjonalne 
ograniczenia na niepokrytą krótką 
sprzedaż. Konkretne ograniczenia 
powinny uwzględniać różnorodność 
rozwiązań stosowanych obecnie na 

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego jest niekiedy uważana 
za czynnik zwiększający ryzyko 
niedokonania rozrachunku i zmienność na 
rynkach. Aby ograniczyć te zagrożenia, 
należy nałożyć proporcjonalne 
ograniczenia na niepokrytą krótką 
sprzedaż. Komisja powinna uwzględniać 
różnorodność rozwiązań stosowanych 
obecnie na potrzeby zabezpieczonej 
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potrzeby zabezpieczonej krótkiej 
sprzedaży. Właściwe jest również 
nałożenie na systemy obrotu obowiązków 
dotyczących procedur zakupu na otwartym 
rynku oraz grzywien za niedokonanie 
rozrachunku transakcji na tych 
instrumentach. Procedury zakupu na 
otwartym rynku i wymogi dotyczące 
rozrachunku po terminie powinny 
wyznaczać podstawowe standardy w 
zakresie rygorystycznych warunków 
rozrachunku.

krótkiej sprzedaży. Właściwe jest również 
nałożenie na systemy obrotu obowiązków 
dotyczących procedur zakupu na otwartym 
rynku oraz grzywien za niedokonanie 
rozrachunku transakcji na tych 
instrumentach. Procedury zakupu na 
otwartym rynku i wymogi dotyczące 
rozrachunku po terminie powinny 
wyznaczać podstawowe standardy w 
zakresie rygorystycznych warunków 
rozrachunku. Niemniej jednak przepisy 
dotyczące rozrachunku i zakupu na 
otwartym rynku powinny znaleźć się w 
innym ustawodawstwie unijnym, w innym 
kontekście niż krótka sprzedaż, gdyż nie 
dotyczą tylko krótkiej sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Niedokonanie rozrachunku jest ważną kwestią, która powinna zostać rozwiązana raczej 
horyzontalnie niż wertykalnie. Istnieje szereg przyczyn operacyjnych, dla których 
niedokonanie rozrachunku nie ma związku z krótką sprzedażą. Centralny depozyt papierów 
wartościowych nie ma możliwości wiedzieć czy niedokonanie rozrachunku było spowodowane 
niepokrytą krótką sprzedażą. Starania na rzecz poprawy warunków rozrachunku powinny się 
znaleźć w ustawodawstwie dotyczącym rozrachunku papierów wartościowych lub w 
rozporządzeniu w sprawie centralnego depozytu papierów wartościowych.

Poprawka 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego jest niekiedy uważana 
za czynnik zwiększający ryzyko 
niedokonania rozrachunku i zmienność na 
rynkach. Aby ograniczyć te zagrożenia, 
należy nałożyć proporcjonalne 
ograniczenia na niepokrytą krótką 
sprzedaż. Konkretne ograniczenia 

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego może zwiększyć
ryzyko niedokonania rozrachunku i
zmienności na rynkach. Aby rozwiać te 
obawy i zachować spójne międzynarodowe 
podejście, krótka sprzedaż powinna 
opierać się na uprzednio pożyczonych 
papierach wartościowych lub na 
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powinny uwzględniać różnorodność 
rozwiązań stosowanych obecnie na 
potrzeby zabezpieczonej krótkiej 
sprzedaży. Właściwe jest również 
nałożenie na systemy obrotu obowiązków 
dotyczących procedur zakupu na otwartym 
rynku oraz grzywien za niedokonanie 
rozrachunku transakcji na tych 
instrumentach. Procedury zakupu na 
otwartym rynku i wymogi dotyczące 
rozrachunku po terminie powinny 
wyznaczać podstawowe standardy w 
zakresie rygorystycznych warunków 
rozrachunku.

papierach wartościowych co do których 
istnieją uzasadnione przesłanki, aby 
sądzić, że mogą zostać pożyczone, 
uwzględniając różnorodność rozwiązań 
stosowanych obecnie na potrzeby 
zabezpieczonej krótkiej sprzedaży.
Właściwe jest również nałożenie 
obowiązków dotyczących procedur zakupu 
na otwartym rynku oraz grzywien za 
niedokonanie rozrachunku transakcji na 
tych instrumentach. Procedury zakupu na 
otwartym rynku i wymogi dotyczące 
rozrachunku po terminie powinny 
wyznaczać podstawowe standardy w 
zakresie rygorystycznych warunków 
rozrachunku.

Or. en

Poprawka 186
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego jest niekiedy uważana 
za czynnik zwiększający ryzyko 
niedokonania rozrachunku i zmienność na 
rynkach. Aby ograniczyć te zagrożenia, 
należy nałożyć proporcjonalne 
ograniczenia na niepokrytą krótką 
sprzedaż. Konkretne ograniczenia powinny 
uwzględniać różnorodność rozwiązań 
stosowanych obecnie na potrzeby 
zabezpieczonej krótkiej sprzedaży. 
Właściwe jest również nałożenie na 
systemy obrotu obowiązków dotyczących 
procedur zakupu na otwartym rynku oraz 
grzywien za niedokonanie rozrachunku 
transakcji na tych instrumentach. 
Procedury zakupu na otwartym rynku i 
wymogi dotyczące rozrachunku po 
terminie powinny wyznaczać podstawowe 
standardy w zakresie rygorystycznych 

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji i 
długu państwowego jest niekiedy uważana 
za czynnik zwiększający ryzyko 
niedokonania rozrachunku i zmienność na 
rynkach. Aby ograniczyć te zagrożenia, 
należy nałożyć proporcjonalne 
ograniczenia na niepokrytą krótką 
sprzedaż. Konkretne ograniczenia powinny 
uwzględniać różnorodność rozwiązań 
stosowanych obecnie na potrzeby 
zabezpieczonej krótkiej sprzedaży. 
Niepokryta krótka sprzedaż oraz ogólnie 
krótka sprzedaż w powiązaniu z 
surowcami powinna zostać zakazana, gdyż 
nie wynikają z niej korzyści 
ogólnogospodarcze, natomiast kryje ona w 
sobie ryzyko systemowe, którego nie 
można wcześniej ocenić ani przewidzieć i 
za które w przypadku niewywiązania się ze 
swoich zobowiązań podmiotu 
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warunków rozrachunku. dokonującego krótkiej sprzedaży 
odpowiedzialność ponosi główny 
kontrahent, a ostatecznie – podatnik. 
Jeżeli w handlu surowcami niezbędne jest 
zabezpieczenie się przed ryzykiem, można 
je osiągnąć przy pomocy innych 
instrumentów, takich jak kontrakty 
terminowe (futures) i opcje. Właściwe jest 
również nałożenie na systemy obrotu 
obowiązków dotyczących procedur zakupu 
na otwartym rynku oraz grzywien za 
niedokonanie rozrachunku transakcji na 
tych instrumentach. Procedury zakupu na 
otwartym rynku i wymogi dotyczące 
rozrachunku po terminie powinny 
wyznaczać podstawowe standardy w 
zakresie rygorystycznych warunków 
rozrachunku.

Or. de

Poprawka 187
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Systemy warunków rozrachunku 
(zakupu na otwartym rynku i kar) istniały 
w Unii od wielu lat. W wyniku 
konieczności ujednolicenia tych 
systemów, a także szerzej pojętych 
systemów cykli rozrachunków, Komisja i 
odnośna branża utworzyły w 2009 r. grupę 
roboczą ds. harmonizacji cykli 
rozrachunków. Podgrupa grupy roboczej 
ds. harmonizacji cykli rozrachunków bada 
obecnie jak ujednolicić systemy zakupu na 
otwartym rynku i kar w Unii. Prace tej 
podgrupy zostaną prawdopodobnie 
zakończone na czas, aby zapewnić wkład 
do wniosku ustawodawczego Komisji w 
sprawie centralnego depozytu papierów 
wartościowych, w którym określone 
zostanie szczegółowe funkcjonowanie tych 
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systemów.

Or. en

Poprawka 188
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Podczas gdy warunki rozrachunku 
są ważnym elementem dobrze 
funkcjonujących rynków finansowych 
uznano, że powody niedokonania 
rozrachunku są różne i nie dotyczą 
wyłącznie krótkiej sprzedaży. Choć 
warunki rozrachunku, w tym grzywny za 
rozrachunek po terminie i inne 
odpowiednie środki, nie powinny zostać 
objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, Komisja powinna 
przedstawić konkretne wnioski w tym 
zakresie do końca 2011 r., równolegle z 
wnioskiem w sprawie utworzenia 
ujednoliconych ram prawnych dla 
centralnych depozytów papierów 
wartościowych. 

Or. en

Uzasadnienie

Niedokonanie rozrachunku jest ważną kwestią, która powinna zostać rozwiązana raczej 
horyzontalnie niż wertykalnie. Istnieje szereg przyczyn operacyjnych, dla których 
niedokonanie rozrachunku nie ma związku z krótką sprzedażą. Centralny depozyt papierów 
wartościowych nie ma możliwości wiedzieć czy niedokonanie rozrachunku było spowodowane 
niepokrytą krótką sprzedażą. Starania na rzecz poprawy warunków rozrachunku powinny się 
znaleźć w ustawodawstwie dotyczącym rozrachunku papierów wartościowych lub w 
rozporządzeniu w sprawie centralnego depozytu papierów wartościowych.
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Poprawka 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Wspólne unijne warunki 
rozrachunku mają ważne znaczenie dla 
utworzenia dobrze funkcjonujących 
unijnych rynków finansowych. Ustalenie 
unijnych warunków rozrachunku, w tym 
ujednoliconych zasad rekompensaty 
pieniężnej, systemu kar i ujednoliconych 
przepisów wykonawczych, w tym w 
zakresie zakupu na otwartym rynku, 
powinny podlegać odrębnemu i szerzej 
pojętemu ustawodawstwu, które zostanie 
zaproponowane przez Komisję w 2011 r.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o niedokonanie rozrachunku przyszłe ustawodawstwo unijne powinno obejmować 
ujednolicony system kar i ujednolicone przepisy wykonawcze dotyczące zakupu i zasad 
rekompensaty pieniężnej. Legislacyjne podejście Komisji może przyjąć za podstawę art. 13, 
rozszerzając jenak jego zastosowanie zarówno pod względem instrumentów finansowych, jak 
i objętych jego zasięgiem systemów obrotu.

Poprawka 190
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Podstawą swapu ryzyka 
kredytowego państw powinna być zasada 
prawa do przedmiotu ubezpieczenia. 
Niepokryte pozycje z tytułu swapu ryzyka 
kredytowego państwa są wykorzystywane 
do otwierania niepokrytych pozycji 
dotyczących obligacji państwowych, 
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odbierają płynność odnośnym rynkom 
obligacji i sztucznie zawyżają koszty 
kredytów dla państw członkowskich, 
szkodliwie wpływając na ich zdolność 
refinansowania zadłużenia w epoce 
kryzysu. Niepokryte pozycje z tytułu 
swapu ryzyka kredytowego państwa 
powinny być zatem zakazane.

Or. en

Poprawka 191
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Podstawą swapu ryzyka 
kredytowego państw powinna być zasada 
prawa do przedmiotu ubezpieczenia przy 
jednoczesnym uznaniu, że suwerenne 
państwo może posiadać inne interesy niż 
własność obligacji. 

Or. en

Poprawka 192
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Środki dotyczące długu państwowego 
i swapów ryzyka kredytowego dłużnika 
typu państwo, w tym większa przejrzystość
i ograniczenia dotyczące niepokrytej 
krótkiej sprzedaży, powinny nałożyć 
wymogi, które będą proporcjonalne i 
jednocześnie będą zapobiegać 
niekorzystnemu wpływowi na płynność
rynków obligacji państwowych i rynków 
odkupu obligacji państwowych (rynków 

(17) Środki dotyczące długu państwowego 
i swapów ryzyka kredytowego dłużnika 
typu państwo, w tym większa 
przejrzystość, powinny nałożyć wymogi, 
które będą proporcjonalne i jednocześnie 
będą zapobiegać niekorzystnemu 
wpływowi na efektywność rynków 
obligacji państwowych i rynków odkupu 
obligacji państwowych (rynków repo).
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repo).

Or. en

Poprawka 193
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Środki dotyczące długu państwowego 
i swapów ryzyka kredytowego dłużnika 
typu państwo, w tym większa przejrzystość 
i ograniczenia dotyczące niepokrytej 
krótkiej sprzedaży, powinny nałożyć 
wymogi, które będą proporcjonalne i 
jednocześnie będą zapobiegać 
niekorzystnemu wpływowi na płynność 
rynków obligacji państwowych i rynków 
odkupu obligacji państwowych (rynków 
repo).

(17) Środki dotyczące długu państwowego 
i swapów ryzyka kredytowego dłużnika 
typu państwo, w tym większa przejrzystość 
i ograniczenia dotyczące niepokrytej 
krótkiej sprzedaży, powinny nałożyć 
wymogi, które będą proporcjonalne i 
jednocześnie będą zapobiegać 
niekorzystnemu wpływowi na płynność 
rynków obligacji państwowych i rynków 
odkupu obligacji państwowych (rynków 
repo). Swapy ryzyka kredytowego państw 
są legalnie stosowane do zabezpieczenia 
ryzyka innego niż bezpośrednie ryzyko z 
tytułu długu państwowego. Niniejsze 
rozporządzenie nie powinno zatem 
ograniczać ani zakazywać niepokrytych 
pozycji z tytułu swapu ryzyka kredytowego 
państw.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz niepokrytych pozycji z tytułu swapu ryzyka kredytowego państw będzie miał negatywny 
wpływ na płynność rynków długu państwowego i będzie niewspółmierny do ryzyka 
systemowego, jakie stwarzają takie pozycje.  Może to zwiększyć koszty państw członkowskich 
przy gromadzeniu funduszy na usługi publiczne typu opieka zdrowotna, emerytury i opieka 
socjalna.
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Poprawka 194
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Środki dotyczące długu państwowego 
i swapów ryzyka kredytowego dłużnika 
typu państwo, w tym większa przejrzystość 
i ograniczenia dotyczące niepokrytej 
krótkiej sprzedaży, powinny nałożyć 
wymogi, które będą proporcjonalne i 
jednocześnie będą zapobiegać 
niekorzystnemu wpływowi na płynność
rynków obligacji państwowych i rynków 
odkupu obligacji państwowych (rynków 
repo).

(17) Środki dotyczące długu państwowego 
i swapów ryzyka kredytowego dłużnika 
typu państwo, w tym większa przejrzystość 
i ograniczenia dotyczące niepokrytej 
krótkiej sprzedaży, powinny nałożyć 
wymogi, które będą proporcjonalne i 
jednocześnie będą zapobiegać 
niekorzystnemu wpływowi na płynność 
rynków obligacji państwowych i rynków 
odkupu obligacji państwowych (rynków 
repo). W praktyce swapy ryzyka 
kredytowego państw są powszechnie i 
legalnie stosowane do zabezpieczenia 
ryzyka innego niż bezpośrednie ryzyko z 
tytułu obligacji państwowych. Niniejsze 
rozporządzenie nie powinno zatem 
zakazywać korzystania z niepokrytych 
pozycji z tytułu swapu ryzyka kredytowego 
państw.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz lub ograniczenie niepokrytych pozycji z tytułu swapu ryzyka kredytowego państw może 
mieć negatywny wpływ na płynność rynków długu państwowego, podwyższając koszt 
zdobywania funduszy przez państwa członkowskie na świadczenie usług publicznych i 
wywierając większą presję na europejskich podatników.

Poprawka 195
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Akcje są coraz częściej dopuszczane (18) Akcje są coraz częściej dopuszczane 
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do obrotu w różnych systemach obrotu, 
zarówno w Unii, jak i poza jej terytorium.
Akcje wielu dużych spółek mających 
siedzibę poza terytorium Unii są 
dopuszczane do obrotu również w systemie 
obrotu w Unii. W celu zapewnienia 
efektywności właściwe jest, aby wyłączyć
papiery wartościowe z niektórych 
wymogów dotyczących zgłaszania i 
ujawniania, w przypadku gdy główny 
system obrotu danymi instrumentami 
znajduje się poza terytorium Unii.

do obrotu w różnych systemach obrotu, 
zarówno w Unii, jak i poza jej terytorium.
Akcje wielu dużych spółek mających 
siedzibę poza terytorium Unii są 
dopuszczane do obrotu również w systemie 
obrotu w Unii. W celu zapewnienia 
efektywności właściwe jest, aby włączyć 
nawet papiery wartościowe, w przypadku 
gdy główny system obrotu danymi 
instrumentami znajduje się poza terytorium 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące zgłaszania i ujawniania mogą być także skutecznie stosowane do papierów 
wartościowych jeśli główny system obrotu danego instrumentu znajduje się poza Unią. 
Ponadto zwolnienie ich z tego wymogu może stworzyć precedens arbitrażu regulacyjnego, 
stanowiąc zachętę dla przedsiębiorców do przenoszenia działalności poza Unię na skutek 
tego przepisu.

Poprawka 196
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Działalność animatora rynku odgrywa
kluczową rolę w zapewnianiu płynności 
rynkom w Unii, a aby móc pełnić tę 
funkcję, animatorzy rynku muszą otwierać 
krótkie pozycje. Nałożenie wymogów w 
odniesieniu do ich działalności mogłoby 
poważnie ograniczyć zdolność 
animatorów rynku do zapewnienia 
płynności i mieć poważny niekorzystny 
wpływ na efektywność unijnych rynków. 
Oprócz tego animatorzy rynku otwierają 
zazwyczaj znaczne krótkie pozycje jedynie 
na bardzo krótkie okresy. W związku z 
tym właściwe jest wyłączenie osób 

(19) Działalność animatora rynku odgrywa
pewną rolę w zapewnianiu płynności 
rynkom w Unii. Animatorzy rynku
powinni zapewniać zbywalność (płynność 
rynkową) papierów wartościowych 
poprzez ciągłe ustalanie kursów kupna i 
sprzedaży. Na funkcjonującym rynku
sprzedaż możliwa jest jedynie na
warunkach ustalonych przez animatora 
rynku. Regulaminy giełdowe z reguły 
wymagają jedynie, aby animator rynku 
podawał minimalną wartość kupowanych 
przez siebie akcji lub obligacji. Ponadto 
nie można wykraczać poza wcześniej 
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fizycznych lub prawnych prowadzących
tego typu działalność spod wymogów, 
które mogą ograniczyć ich zdolność 
pełnienia funkcji animatora rynku, a przez 
to niekorzystnie wpłynąć na unijne rynki. 
W celu objęcia tym wyłączeniem 
równoważnych podmiotów z państw 
trzecich konieczna jest procedura 
pozwalająca ocenić równoważność rynków 
państw trzecich. Wyłączenie to powinno 
mieć zastosowanie do różnych typów 
działalności animatora rynku, ale nie do 
transakcji przeprowadzanych na własny 
rachunek. Właściwe jest również 
wyłączenie niektórych operacji na rynku 
pierwotnym takich jak operacje dotyczące 
długu państwowego i programów 
stabilizacji instrumentów finansowych, 
które stanowią ważną działalność 
przyczyniając się do wydajnego 
funkcjonowania rynków. Właściwe organy 
powinny być informowane o stosowaniu 
wyłączeń i powinno im przysługiwać 
prawo do zakazania osobie fizycznej lub 
prawnej stosowania wyłączenia, jeżeli 
osoba ta nie spełnia odpowiednich 
kryteriów dotyczących wyłączenia. 
Właściwe organy powinny mieć również 
możliwość żądania informacji od osób 
fizycznych lub prawnych, aby 
monitorować stosowanie przez nich 
wyłączenia.

ustalone maksymalne spready (przedziały 
cenowe), nie ma jednak obowiązku 
podawania dokładnej wartości 
wynikającej z obliczeń 
matematyczno-finansowych. Co więcej, 
animator rynku może sam określać 
kryteria dotyczące ustalania cen. Jeżeli 
animator rynku wstrzymuje swoją 
działalność i nie przyjmuje akcji, wówczas 
również rynek wtórny traci płynność, albo 
interweniować musi podmiot centralny, 
jeżeli handel odbywa się za jego 
pośrednictwem. W związku z tym 
właściwe jest stosowanie niniejszych 
przepisów do osób fizycznych lub 
prawnych prowadzących działalność 
animatora rynku. W celu objęcia tym 
wyłączeniem równoważnych podmiotów z 
państw trzecich konieczna jest procedura 
pozwalająca ocenić równoważność rynków 
państw trzecich. Wyłączenie to powinno 
mieć zastosowanie do różnych typów 
działalności animatora rynku, ale nie do
transakcji przeprowadzanych na własny 
rachunek. Właściwe jest również 
wyłączenie niektórych operacji na rynku 
pierwotnym takich jak operacje dotyczące 
długu państwowego i programów 
stabilizacji instrumentów finansowych, 
które stanowią ważną działalność 
przyczyniając się do wydajnego 
funkcjonowania rynków. Właściwe organy 
powinny być informowane o stosowaniu 
wyłączeń i powinno im przysługiwać 
prawo do zakazania osobie fizycznej lub 
prawnej stosowania wyłączenia, jeżeli 
osoba ta nie spełnia odpowiednich 
kryteriów dotyczących wyłączenia. 
Właściwe organy powinny mieć również 
możliwość żądania informacji od osób 
fizycznych lub prawnych, aby 
monitorować stosowanie przez nich 
wyłączenia.

Or. de
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Poprawka 197
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Działalność animatora rynku odgrywa 
kluczową rolę w zapewnianiu płynności 
rynkom w Unii, a aby móc pełnić tę 
funkcję, animatorzy rynku muszą otwierać 
krótkie pozycje. Nałożenie wymogów w 
odniesieniu do ich działalności mogłoby 
poważnie ograniczyć zdolność animatorów 
rynku do zapewnienia płynności i mieć 
poważny niekorzystny wpływ na 
efektywność unijnych rynków. Oprócz 
tego animatorzy rynku otwierają zazwyczaj 
znaczne krótkie pozycje jedynie na bardzo 
krótkie okresy. W związku z tym właściwe 
jest wyłączenie osób fizycznych lub 
prawnych prowadzących tego typu 
działalność spod wymogów, które mogą 
ograniczyć ich zdolność pełnienia funkcji 
animatora rynku, a przez to niekorzystnie 
wpłynąć na unijne rynki. W celu objęcia 
tym wyłączeniem równoważnych 
podmiotów z państw trzecich konieczna 
jest procedura pozwalająca ocenić 
równoważność rynków państw trzecich.
Wyłączenie to powinno mieć zastosowanie 
do różnych typów działalności animatora 
rynku, ale nie do transakcji 
przeprowadzanych na własny rachunek.
Właściwe jest również wyłączenie
niektórych operacji na rynku pierwotnym 
takich jak operacje dotyczące długu 
państwowego i programów stabilizacji 
instrumentów finansowych, które stanowią 
ważną działalność przyczyniając się do 
wydajnego funkcjonowania rynków.
Właściwe organy powinny być 
informowane o stosowaniu wyłączeń i 
powinno im przysługiwać prawo do 
zakazania osobie fizycznej lub prawnej 
stosowania wyłączenia, jeżeli osoba ta nie 
spełnia odpowiednich kryteriów 

(19) Działalność animatora rynku odgrywa 
kluczową rolę w zapewnianiu płynności 
rynkom w Unii, a aby móc pełnić tę 
funkcję, animatorzy rynku muszą otwierać 
krótkie pozycje. Nałożenie wymogów w 
odniesieniu do ich działalności mogłoby 
poważnie ograniczyć zdolność animatorów 
rynku do zapewnienia płynności i mieć 
poważny niekorzystny wpływ na 
efektywność unijnych rynków. Oprócz 
tego animatorzy rynku otwierają zazwyczaj 
znaczne krótkie pozycje jedynie na bardzo 
krótkie okresy. W związku z tym właściwe 
jest wyłączenie osób fizycznych lub 
prawnych prowadzących tego typu 
działalność spod wymogów, które mogą 
ograniczyć ich zdolność pełnienia funkcji 
animatora rynku, a przez to niekorzystnie 
wpłynąć na unijne rynki. W celu objęcia 
tym wyłączeniem równoważnych 
podmiotów z państw trzecich konieczna 
jest procedura pozwalająca ocenić 
równoważność rynków państw trzecich.
Wyłączenie to powinno mieć zastosowanie 
do różnych typów działalności animatora 
rynku, które pozytywnie wpływają na 
możliwą do identyfikacji płynność.
Właściwe jest również wyłączenie operacji 
na rynku pierwotnym takich jak operacje 
dotyczące długu państwowego i 
programów stabilizacji instrumentów 
finansowych, które stanowią ważną 
działalność przyczyniając się do 
wydajnego funkcjonowania rynków.
Właściwe organy powinny być 
informowane o stosowaniu wyłączeń i 
powinno im przysługiwać prawo do 
zakazania osobie fizycznej lub prawnej 
stosowania wyłączenia, jeżeli osoba ta nie 
spełnia odpowiednich kryteriów 
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dotyczących wyłączenia. Właściwe organy 
powinny mieć również możliwość żądania 
informacji od osób fizycznych lub 
prawnych, aby monitorować stosowanie 
przez nich wyłączenia.

dotyczących wyłączenia. Właściwe organy 
powinny mieć również możliwość żądania 
informacji od osób fizycznych lub 
prawnych, aby monitorować stosowanie 
przez nich wyłączenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby dostosować to rozporządzenie do dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 
finansowych należy objąć nim wszelką działalność handlową, którą można uznać za animację 
rynku, np. gdy nie dochodzi do publicznego wystawiania kwotowania, wzajemnej wymiany 
pomiędzy animatorami rynku, gdzie jeden z nich przychylnie ustosunkowuje się do transakcji 
wymiany w imieniu klienta, lub na zasadzie wsparcia „give up”.

Poprawka 198
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W przypadku znacznego spadku ceny 
instrumentu finansowego w systemie 
obrotu, właściwy organ powinien mieć 
również możliwość tymczasowego 
ograniczenia krótkiej sprzedaży tego 
instrumentu finansowego w danym 
systemie obrotu, tak aby móc szybko 
interweniować w odpowiednich 
przypadkach i w ciągu 24-godzinnego 
okresu zapobiec niekontrolowanemu 
spadkowi ceny tego instrumentu.

(22) W przypadku znacznego spadku ceny 
instrumentu finansowego właściwy organ 
powinien mieć również możliwość 
tymczasowego ograniczenia krótkiej 
sprzedaży tego instrumentu finansowego, 
tak aby móc szybko interweniować w 
odpowiednich przypadkach i zapobiec 
niekontrolowanemu spadkowi ceny tego 
instrumentu.

Or. en

Poprawka 199
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W przypadku znacznego spadku ceny 
instrumentu finansowego w systemie 
obrotu, właściwy organ powinien mieć 
również możliwość tymczasowego 
ograniczenia krótkiej sprzedaży tego 
instrumentu finansowego w danym 
systemie obrotu, tak aby móc szybko 
interweniować w odpowiednich 
przypadkach i w ciągu 24-godzinnego 
okresu zapobiec niekontrolowanemu 
spadkowi ceny tego instrumentu.

(22) W przypadku znacznego spadku ceny 
instrumentu finansowego w systemie 
obrotu właściwy organ powinien mieć 
również możliwość tymczasowego 
ograniczenia krótkiej sprzedaży tego 
instrumentu finansowego, tak aby móc 
szybko interweniować w odpowiednich 
przypadkach i zapobiec 
niekontrolowanemu spadkowi ceny tego 
instrumentu. Okres ograniczenia wymiany 
powinien uwzględniać konsekwencje, 
jakie powodują takie zakłócenia na 
rynkach.

Or. en

Poprawka 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W przypadku znacznego spadku ceny 
instrumentu finansowego w systemie 
obrotu, właściwy organ powinien mieć 
również możliwość tymczasowego 
ograniczenia krótkiej sprzedaży tego 
instrumentu finansowego w danym
systemie obrotu, tak aby móc szybko 
interweniować w odpowiednich 
przypadkach i w ciągu 24-godzinnego 
okresu zapobiec niekontrolowanemu 
spadkowi ceny tego instrumentu.

(22) W przypadku znacznego spadku ceny 
instrumentu finansowego w systemie 
obrotu i uzasadnionych obaw co do
wystąpienia problemu o charakterze 
systemowym na skalę lokalną lub 
ogólnounijną, właściwy organ powinien 
mieć również możliwość tymczasowego 
ograniczenia krótkiej sprzedaży tego 
instrumentu finansowego w danym
państwie lub wnioskowania o takie 
ograniczenie w pozostałych państwach, 
tak aby móc szybko interweniować w 
odpowiednich przypadkach i w ciągu 24-
godzinnego okresu zapobiec 
niekontrolowanemu spadkowi ceny tego 
instrumentu.

Or. en
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Poprawka 201
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W przypadku znacznego spadku ceny 
instrumentu finansowego w systemie 
obrotu, właściwy organ powinien mieć 
również możliwość tymczasowego 
ograniczenia krótkiej sprzedaży tego 
instrumentu finansowego w danym 
systemie obrotu, tak aby móc szybko 
interweniować w odpowiednich 
przypadkach i w ciągu 24-godzinnego
okresu zapobiec niekontrolowanemu 
spadkowi ceny tego instrumentu.

(22) W przypadku znacznego spadku ceny 
instrumentu finansowego w systemie 
obrotu, właściwy organ powinien mieć 
również możliwość tymczasowego 
ograniczenia krótkiej sprzedaży tego 
instrumentu finansowego w danym 
systemie obrotu, tak aby móc szybko 
interweniować w odpowiednich 
przypadkach i w ciągu okresu 
odpowiadającego powadze zakłóceń na 
rynku finansowym zapobiec 
niekontrolowanemu spadkowi ceny tego 
instrumentu.

Or. de

Poprawka 202
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Jeżeli niekorzystne zdarzenia lub 
okoliczności dotyczą więcej niż jednego 
państwa członkowskiego lub mają inne 
skutki transgraniczne, nieodzowne są ścisłe 
konsultacje i bliska współpraca pomiędzy 
właściwymi organami. ESMA powinien 
pełnić kluczową rolę koordynacyjną w 
takiej sytuacji oraz dążyć do zapewnienia 
spójnego działania właściwych organów.
Fakt, że w skład członkowski ESMA 
wchodzą przedstawiciele właściwych 
organów, zwiększa zdolność ESMA do 
pełnienia tej roli.

(23) Jeżeli niekorzystne zdarzenia lub 
okoliczności dotyczą więcej niż jednego 
państwa członkowskiego lub mają inne 
skutki transgraniczne, nieodzowne są ścisłe 
konsultacje i bliska współpraca pomiędzy 
właściwymi organami. ESA (ESMA)
powinien pełnić kluczową rolę 
koordynacyjną w takiej sytuacji oraz dążyć 
do zapewnienia spójnego działania 
właściwych organów. Fakt, że w skład 
członkowski ESA (ESMA) wchodzą 
przedstawiciele właściwych organów, 
zwiększa zdolność ESMA do pełnienia tej 
roli.
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Or. en

Poprawka 203
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Uprawnienia do interwencji 
przysługujące właściwym organom i 
ESMA w zakresie ograniczenia krótkiej 
sprzedaży, swapów ryzyka kredytowego i 
innych transakcji powinny mieć charakter 
wyłącznie tymczasowy i powinny być 
wykonywane jedynie przez ograniczony 
okres i w zakresie, które są konieczne do 
ochrony przed konkretnym zagrożeniem.

(27) Uprawnienia do interwencji 
przysługujące właściwym organom w 
zakresie ograniczenia krótkiej sprzedaży, 
swapów ryzyka kredytowego i innych 
transakcji powinny mieć charakter 
wyłącznie tymczasowy i powinny być 
wykonywane jedynie przez ograniczony 
okres i w zakresie, które są konieczne do 
ochrony przed konkretnym zagrożeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do interwencji na rynku państwa członkowskiego powinno przysługiwać tylko 
organowi, który najlepiej zna lokalny rynek, tak więc, i zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
ESMA (1095/2010), ESMA nie powinien posiadać uprawnień do interwencji.

Poprawka 204
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) ESMA powinien otrzymać ogólne 
uprawnienie do przeprowadzania badań 
dotyczących określonej kwestii lub 
praktyki związanej z krótką sprzedażą lub 
stosowaniem swapów ryzyka kredytowego, 
aby ustalić, czy dana kwestia lub praktyka 
stanowi potencjalne zagrożenie dla 
stabilności finansowej lub zaufania do 
rynków. Po przeprowadzeniu takiego 

(29) ESA (ESMA) powinien otrzymać 
ogólne uprawnienie do przeprowadzania 
badań dotyczących określonej kwestii lub 
praktyki związanej z krótką sprzedażą lub 
stosowaniem swapów ryzyka kredytowego, 
aby ustalić, czy dana kwestia lub praktyka 
stanowi potencjalne zagrożenie dla 
stabilności finansowej lub zaufania do 
rynków. Po przeprowadzeniu takiego 
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badania ESMA powinien publikować 
sprawozdanie zawierające jego ustalenia.

badania ESA (ESMA) powinien 
publikować sprawozdanie zawierające jego 
ustalenia oraz, jeśli ESA (ESMA) uważa, 
że należy podjąć działanie na szczeblu 
Unii, jego decyzja powinna być wiążąca 
dla właściwych organów.

Or. en

Poprawka 205
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niniejsze rozporządzenie respektuje 
prawa podstawowe i zasady uznane, w 
szczególności, w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, zwłaszcza prawo do ochrony 
danych osobowych uznane w art. 16 
traktatu i art. 8 karty praw podstawowych.
Z punktu widzenia stabilności rynku 
finansowego i ochrony inwestorów 
konieczna jest zwłaszcza przejrzystość w 
odniesieniu do znacznych pozycji krótkich 
netto, w tym ich publiczne ujawnianie w 
przypadkach określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Przejrzystość ta umożliwi 
organom regulacyjnym monitorowanie 
stosowania krótkiej sprzedaży w związku z 
manipulacyjnymi strategiami oraz wiążące 
się z tym następstwa dla prawidłowego 
funkcjonowania rynku. Przejrzystość ta 
może także pomóc uniknąć asymetrii 
informacyjnej, ponieważ wszyscy 
uczestnicy rynku będą dostatecznie 
poinformowani na temat wpływu krótkiej 
sprzedaży na ceny. Wymiana lub 
przekazywanie informacji przez właściwe 
organy powinny być zgodne z przepisami 
dotyczącymi przekazywania danych 
osobowych, określonymi w dyrektywie 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 

(31) Niniejsze rozporządzenie respektuje 
prawa podstawowe i zasady uznane, w 
szczególności, w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, zwłaszcza prawo do ochrony 
danych osobowych uznane w art. 16 
traktatu i art. 8 karty praw podstawowych.
Z punktu widzenia stabilności rynku 
finansowego i ochrony inwestorów 
konieczna jest zwłaszcza przejrzystość w 
odniesieniu do znacznych pozycji krótkich 
netto, w tym ich publiczne ujawnianie
powyżej pewnego progu w przypadkach 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Przejrzystość ta umożliwi organom 
regulacyjnym monitorowanie stosowania 
krótkiej sprzedaży w związku z 
manipulacyjnymi strategiami oraz wiążące 
się z tym następstwa dla prawidłowego 
funkcjonowania rynku. Przejrzystość ta 
może także pomóc uniknąć asymetrii 
informacyjnej, ponieważ wszyscy 
uczestnicy rynku będą dostatecznie 
poinformowani na temat wpływu krótkiej 
sprzedaży na ceny. Wymiana lub 
przekazywanie informacji przez właściwe 
organy powinny być zgodne z przepisami 
dotyczącymi przekazywania danych 
osobowych, określonymi w dyrektywie 
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Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych.
Wymiana lub przekazywanie informacji 
przez ESMA powinny być zgodne z 
przepisami dotyczącymi przekazywania 
danych osobowych, określonymi w 
rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych, które powinno w pełni 
obowiązywać w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych do celów 
niniejszego rozporządzenia.

95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych17.
Wymiana lub przekazywanie informacji 
przez ESA (ESMA) powinny być zgodne z 
przepisami dotyczącymi przekazywania 
danych osobowych, określonymi w 
rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych18, które powinno w pełni 
obowiązywać w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych do celów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 206
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Państwa członkowskie powinny 
określić zasady dotyczące sankcji, mające 
zastosowanie w przypadku naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia i 
zapewnić ich wdrożenie. Sankcje te 
powinny być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

(32) Na podstawie wytycznych przyjętych 
przez ESA (ESMA) i uwzględniając 
komunikat Komisji w sprawie 
wzmocnienia systemów sankcji w branży 
usług finansowych państwa członkowskie 
powinny określić zasady dotyczące kar, 
mające zastosowanie w przypadku 
naruszeń przepisów niniejszego 
rozporządzenia i zapewnić ich wdrożenie.
Kary te powinny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Na koniec 
należy ustanowić w Unii ujednolicony 
system kar.

Or. en
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Poprawka 207
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Ponieważ niektóre państwa 
członkowskie wprowadziły już 
ograniczenia dotyczące krótkiej sprzedaży
oraz przewidziano akty delegowane i 
wiążące standardy techniczne, które 
powinny zostać przyjęte przed nowymi 
ramami, tak aby mogły one być w 
praktyce stosowane, należy przewidzieć 
odpowiedni okres czasu,

(37) Ponieważ niektóre państwa 
członkowskie wprowadziły już 
ograniczenia dotyczące krótkiej sprzedaży
należy jak najszybciej przyjąć i wdrożyć 
skuteczne ogólnounijne rozporządzenie. 
Ciągła niestabilność rynków i wciąż 
obecne zagrożenie, jakie stwarzają 
praktyki dotyczące handlu swapami 
ryzyka kredytowego dla gospodarczych i 
politycznych podstaw integracji Unii 
świadczą o pilnej potrzebie ścisłej 
regulacji krótkiej sprzedaży i swapów 
ryzyka kredytowego.

Or. en

Poprawka 208
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Ponieważ niektóre państwa 
członkowskie wprowadziły już 
ograniczenia dotyczące krótkiej sprzedaży 
oraz przewidziano akty delegowane i 
wiążące standardy techniczne, które
powinny zostać przyjęte przed nowymi 
ramami, tak aby mogły one być w 
praktyce stosowane, należy przewidzieć 
odpowiedni okres czasu,

(37) Ponieważ niektóre państwa 
członkowskie wprowadziły już 
ograniczenia dotyczące krótkiej sprzedaży, 
rozporządzenie obowiązujące w całej UE 
powinno jak najszybciej wejść w życie. 
Wymaga tego również wciąż jeszcze 
wysoki stopień niestabilności rynków oraz
problematyka swapów ryzyka kredytowego 
na długi rządowe (sovereign credit default 
swaps), które to kwestie sprawiają, że 
ustabilizowanie sytuacji w UE będące 
celem rozporządzenia jest ogólnie sprawą 
bardzo pilną.

Or. de
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Poprawka 209
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) instrumentów finansowych, które są 
dopuszczone do obrotu w systemie obrotu 
w Unii, w tym takich dopuszczonych 
instrumentów będących przedmiotem 
obrotu poza takim systemem obrotu;

(1) instrumentów finansowych, które są 
dopuszczone do obrotu w systemie obrotu 
w Unii lub w obrocie niepublicznym, w 
tym takich dopuszczonych instrumentów 
będących przedmiotem obrotu poza takim 
systemem obrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wychwytać wszystkie podlegające wymianie instrumenty finansowe zarówno 
dopuszczone do wymiany w systemie obrotu, jak i w obrocie niepublicznym. Brak korekty tego 
faktu spowoduje arbitraż regulacyjny prowadzący do nierówności szans.

Poprawka 210
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) instrumentów dłużnych 
wyemitowanych przez państwo 
członkowskie lub Unię i instrumentów 
pochodnych określonych w załączniku I 
sekcja C pkt 4-10 dyrektywy 2004/39/WE 
związanych z takimi instrumentami 
dłużnymi wyemitowanymi przez państwo 
członkowskie lub Unię lub zobowiązaniem 
państwa członkowskiego lub Unii.

(3) instrumentów dłużnych 
wyemitowanych przez państwo 
członkowskie, samą Unię lub instytucję o 
znaczeniu systemowym, która ma siedzibę 
w UE, i instrumentów pochodnych 
określonych w załączniku I sekcja C pkt 4-
10 dyrektywy 2004/39/WE związanych z 
takimi instrumentami dłużnymi 
wyemitowanymi przez państwo 
członkowskie lub Unię lub zobowiązaniem 
państwa członkowskiego lub Unii.
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Or. de

Poprawka 211
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) instrumentów dłużnych 
wyemitowanych przez państwo 
członkowskie lub Unię i instrumentów 
pochodnych określonych w załączniku I 
sekcja C pkt 4-10 dyrektywy 2004/39/WE 
związanych z takimi instrumentami 
dłużnymi wyemitowanymi przez państwo 
członkowskie lub Unię lub zobowiązaniem 
państwa członkowskiego lub Unii.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zakres tego rozporządzenia powinien obejmować UE lub dług państwa członkowskiego jeśli 
1) art. 12 nie ma zastosowania do takich instrumentów i 2) żadne nadzwyczajne uprawnienia 
ESMA nie obejmują tych instrumentów oraz 3) właściwe organy mogą podjąć decyzję o 
ograniczeniach dotyczących długu państwowego innych państw członkowskich tylko w celu 
wsparcia tych samych ograniczeń wprowadzonych przez dane państwo członkowskie.

Poprawka 212
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) instrumentów dłużnych 
wyemitowanych przez państwo 
członkowskie lub Unię i instrumentów 
pochodnych określonych w załączniku I 
sekcja C pkt 4-10 dyrektywy 2004/39/WE 
związanych z takimi instrumentami 
dłużnymi wyemitowanymi przez państwo 

(3) instrumentów dłużnych 
wyemitowanych przez państwo 
członkowskie lub Unię i instrumentów 
pochodnych określonych w załączniku I 
sekcja C pkt 4-10 dyrektywy 2004/39/WE 
związanych z takimi instrumentami 
dłużnymi wyemitowanymi przez państwo 
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członkowskie lub Unię lub zobowiązaniem 
państwa członkowskiego lub Unii.

członkowskie lub Unię lub odnoszących 
się do nich.

Or. en

Uzasadnienie

Precyzuje co rozumie się jako pochodne instrumentów dłużnych i usuwa niejasne odniesienie 
do zobowiązania państwa członkowskiego lub Unii, które może odnosić się do jakiegokolwiek 
zobowiązania i nie jet ograniczone do instrumentów finansowych.

Poprawka 213
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) instrumentów dłużnych 
wyemitowanych przez państwo 
członkowskie lub Unię i instrumentów 
pochodnych określonych w załączniku I 
sekcja C pkt 4-10 dyrektywy 2004/39/WE 
związanych z takimi instrumentami 
dłużnymi wyemitowanymi przez państwo 
członkowskie lub Unię lub zobowiązaniem 
państwa członkowskiego lub Unii.

(3) instrumentów dłużnych 
wyemitowanych przez państwo 
członkowskie lub Unię i instrumentów 
pochodnych określonych w załączniku I 
sekcja C pkt 4-10 dyrektywy 2004/39/WE 
związanych z takimi instrumentami 
dłużnymi wyemitowanymi przez państwo 
członkowskie lub Unię lub z
zobowiązaniem państwa członkowskiego 
lub Unii lub z zobowiązaniem 
wyemitowanym przez istotną pod 
względem systemowym instytucję 
ustanowioną lub mającą siedzibę w Unii.

Or. en

Poprawka 214
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „swap ryzyka kredytowego” oznacza (c) „swap ryzyka kredytowego” oznacza 
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umowę dotyczącą instrumentu 
pochodnego, w ramach której jedna strona 
wnosi opłatę na rzecz drugiej strony w 
zamian za rekompensatę lub płatność w 
przypadku niewykonania zobowiązania 
przez podmiot referencyjny lub w 
przypadku zdarzenia kredytowego 
dotyczącego tego podmiotu 
referencyjnego, oraz każdą inną umowę 
dotyczącą instrumentu pochodnego, która 
ma podobne skutki gospodarcze;

umowę dotyczącą instrumentu 
pochodnego, w ramach której jedna strona 
wnosi opłatę na rzecz drugiej strony w 
zamian za rekompensatę lub płatność w 
przypadku niewykonania zobowiązania 
przez podmiot referencyjny lub w 
przypadku zdarzenia kredytowego 
dotyczącego tego podmiotu 
referencyjnego;

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „każdą inną umowę dotyczącą instrumentu pochodnego, która ma podobne skutki 
gospodarcze” jest nieprecyzyjne i niczego nie wnosi w tym kontekście. Należy je zatem 
usunąć.

Poprawka 215
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera k) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(k) „działalność animatora rynku” oznacza 
działalność, o której mowa w art. 15 ust. 1;

(k) „działalność animatora rynku” oznacza 
działalność przedsiębiorstw 
inwestycyjnych lub podmiotów z państwa 
trzeciego lub przedsiębiorstw lokalnych 
będących uczestnikami systemu obrotu 
lub rynku w państwie trzecim, którego 
ramy prawne i nadzorcze zostały uznane 
za równoważne przez Komisję zgodnie z
art. 15 ust. 2, w przypadku gdy dokonują 
oni na własny rachunek transakcji na 
instrumentach finansowych, niezależnie 
od tego, czy są one przedmiotem obrotu w 
systemie obrotu, czy też poza takim 
systemem, działając w poniższym 
charakterze:

Or. en
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Uzasadnienie

Obecny tekst wymaga większej precyzji odnośnie do tego co rozumie się przez różne działania 
w zakresie animacji rynku.

Poprawka 216
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera k) – podpunkt (i) (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wystawiając ostateczne kwotowania 
dotyczące jednocześnie kupna i sprzedaży, 
o porównywalnej wielkości i po 
konkurencyjnych cenach, w wyniku czego 
rynek jest stale i regularnie zasilany 
płynnością,

Or. en

Uzasadnienie

Obecny tekst wymaga większej precyzji odnośnie do tego co rozumie się przez różne działania 
w zakresie animacji rynku.

Poprawka 217
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera k) – podpunkt (ii) (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w ramach swojej zwykłej działalności, 
realizując zlecenia składane przez 
klientów lub zlecenia w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie ze strony klientów,

Or. en
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Uzasadnienie

Obecny tekst wymaga większej precyzji odnośnie do tego co rozumie się przez różne działania 
w zakresie animacji rynku.

Poprawka 218
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera k) – podpunkt (iii) (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w formie zabezpieczenia pozycji 
wynikających z realizacji zleceń zgodnie z 
ppkt (ii),

Or. en

Uzasadnienie

Obecny tekst wymaga większej precyzji odnośnie do tego co rozumie się przez różne działania 
w zakresie animacji rynku.

Poprawka 219
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(m) „główny system obrotu” w odniesieniu 
do akcji oznacza system mający 
największy obrót tymi akcjami;

(m) „główny system obrotu” w odniesieniu 
do papieru wartościowego oznacza system 
mający największy obrót tymi papierami 
wartościowymi;

Or. en

Uzasadnienie

W systemie obrotu obraca się nie tylko akcjami.
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Poprawka 220
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera p) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(p) „krótka sprzedaż” akcji lub 
instrumentów dłużnych oznacza sprzedaż
akcji lub instrumentów dłużnych, które w 
chwili zawarcia umowy sprzedaży nie są
własnością sprzedającego, w tym sprzedaż 
w sytuacji, gdy w chwili zawarcia umowy 
sprzedaży sprzedający pożyczył akcje lub 
instrumenty dłużne do celów ich dostawy 
przy rozrachunku lub uzgodnił ich 
pożyczenie;

(p) „krótka sprzedaż” instrumentu 
finansowego oznacza sprzedaż
instrumentu finansowego, który w chwili 
zawarcia umowy sprzedaży nie jest
własnością sprzedającego oraz sprzedaż 
zakończoną dostarczeniem instrumentu 
finansowego pożyczonego przez 
sprzedającego lub na jego rachunek,

Or. en

Poprawka 221
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera p) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) „krótka sprzedaż” akcji lub 
instrumentów dłużnych oznacza sprzedaż 
akcji lub instrumentów dłużnych, które w 
chwili zawarcia umowy sprzedaży nie są 
własnością sprzedającego, w tym sprzedaż 
w sytuacji, gdy w chwili zawarcia umowy 
sprzedaży sprzedający pożyczył akcje lub 
instrumenty dłużne do celów ich dostawy 
przy rozrachunku lub uzgodnił ich 
pożyczenie;

p) „krótka sprzedaż” akcji lub 
instrumentów dłużnych oznacza sprzedaż 
akcji lub instrumentów dłużnych, które w 
chwili zawarcia umowy sprzedaży nie są 
własnością sprzedającego, w tym sprzedaż 
w sytuacji, gdy w chwili zawarcia umowy 
sprzedaży sprzedający pożyczył akcje lub 
instrumenty dłużne; krótka sprzedaż jest 
zabroniona;

Or. de
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Poprawka 222
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera p) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(p) „krótka sprzedaż” akcji lub 
instrumentów dłużnych oznacza sprzedaż 
akcji lub instrumentów dłużnych, które w 
chwili zawarcia umowy sprzedaży nie są 
własnością sprzedającego, w tym sprzedaż 
w sytuacji, gdy w chwili zawarcia umowy 
sprzedaży sprzedający pożyczył akcje lub 
instrumenty dłużne do celów ich dostawy 
przy rozrachunku lub uzgodnił ich 
pożyczenie;

(p) „krótka sprzedaż” akcji lub 
instrumentów dłużnych oznacza sprzedaż
akcji lub instrumentów dłużnych, które w 
chwili zawarcia umowy sprzedaży nie są 
własnością sprzedającego, w tym sprzedaż 
w sytuacji, gdy w chwili zawarcia umowy 
sprzedaży sprzedający pożyczył akcje lub 
instrumenty dłużne do celów ich dostawy 
przy rozrachunku;

Or. en

Poprawka 223
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera r) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(r) „system obrotu” oznacza rynek 
regulowany lub MTF w Unii;

(r) „system obrotu” oznacza rynek 
regulowany, MTF lub podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje 
(gdy działa w takim właśnie charakterze) 
oraz odpowiednio system zlokalizowany 
poza Wspólnotą spełniający podobne 
funkcje co rynek regulowany lub MTF;

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana definicja jest zbyt ograniczająca. Definicja „systemu obrotu” w tym 
rozporządzeniu musi pozostać spójna z definicją zawartą w dyrektywie w sprawie rynków 
instrumentów finansowych (dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady). 
Definicja będzie musiała zostać przystosowana zgodnie ze zbliżającym się przeglądem 
MiFID.
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Poprawka 224
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera s a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(sa) „prawomocny posiadacz” oznacza 
akcjonariusza, właściciela obligacji lub 
posiadacza innych instrumentów 
finansowych, zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym, na podstawie którego dane 
papiery wartościowe powstały.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić różne koncepcje prawne odnośnie do posiadania instrumentu 
finansowego. Tylko w powiązaniu z prawem krajowym art. 3 ust. 2 nabiera właściwego 
znaczenia.

Poprawka 225
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera s a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(sa) „niepokryta krótka sprzedaż” w 
odniesieniu do instrumentu finansowego 
oznacza krótką sprzedaż instrumentu 
finansowego, jeśli sprzedający nie 
pożyczył, ani nie zawarł umowy pożyczki 
przed lub w momencie złożenia zlecenia 
na krótką sprzedaż instrumentu 
finansowego, który ma dostarczyć 
kupującemu.

Or. en
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Poprawka 226
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję krótką dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego lub Unii:

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję krótką dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki, wyemitowanego 
długu państwowego państwa 
członkowskiego lub Unii lub indeksów 
rynków finansowych państwa 
członkowskiego lub Unii:

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie powinno także dotyczyć innych instrumentów, które 
umożliwiają otwieranie pozycji dotyczących wyników rynku finansowego państwa 
członkowskiego (np. fundusze indeksowane oparte na indeksach giełdowych i instrumenty 
pochodne opierające się na tych funduszach) lub obszaru europejskiego (np. fundusze 
indeksowane oparte na wynikach renomowanych europejskich spółek o wysokiej kapitalizacji 
i instrumenty pochodne oparte na tych funduszach).

Poprawka 227
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję krótką dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub 
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego lub Unii:

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności (w przypadku lit. b) 
w oparciu o podstawę regulowaną o 
współczynnik delta) jest uznawana za 
pozycję krótką dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub 
wyemitowanego długu państwowego 
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państwa członkowskiego lub Unii:

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskami przyjętymi przez szereg organów regulacyjnych UE w ich 
wytycznych na temat aktualnie stosowanych systemów ujawniania informacji o krótkiej 
sprzedaży akcji, obliczanie pozycji netto powinno odbywać się w oparciu o podstawę 
regulowaną o współczynnik delta (nie zaś o współczynnik nominalny) w celu dokładniejszego 
odzwierciedlenia pozycji udziałów posiadanych w formie instrumentów pochodnych.  
Informacja ta będzie bardzo użyteczna dla organów regulacyjnych.

Poprawka 228
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję krótką dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub 
wyemitowanego długu państwowego
państwa członkowskiego lub Unii:

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję krótką dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub 
wyemitowanego długu państwa 
członkowskiego lub Unii:

Or. de

Poprawka 229
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) krótka sprzedaż akcji wyemitowanej
przez spółkę lub instrumentu dłużnego 
wyemitowanego przez państwo 
członkowskie lub Unię;

(a) krótka sprzedaż papieru wartościowego 
wyemitowanego przez spółkę lub 
instrumentu dłużnego wyemitowanego 
przez państwo członkowskie lub Unię;
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Or. en

Poprawka 230
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) krótka sprzedaż akcji wyemitowanej 
przez spółkę lub instrumentu dłużnego 
wyemitowanego przez państwo 
członkowskie lub Unię;

(a) krótka sprzedaż akcji wyemitowanej 
przez spółkę lub instrumentu dłużnego 
wyemitowanego przez państwo 
członkowskie, Unię lub istotną pod 
względem systemowym instytucję;

Or. en

Poprawka 231
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krótka sprzedaż akcji wyemitowanej 
przez spółkę lub instrumentu dłużnego 
wyemitowanego przez państwo 
członkowskie lub Unię;

a) krótka sprzedaż akcji wyemitowanej 
przez spółkę lub instrumentu dłużnego 
wyemitowanego przez państwo 
członkowskie, Unię lub instytucję mającą 
znaczenie systemowe;

Or. de

Poprawka 232
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zawarcie przez osobę fizyczną lub 
prawną transakcji, w wyniku której 
powstaje instrument finansowy inny niż 

(b) zawarcie przez osobę fizyczną lub 
prawną transakcji w instrumencie 
finansowym innym niż instrumenty, o 
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instrumenty, o których mowa w lit. a), lub 
zawarcie transakcji związanej z takim 
innym instrumentem, gdy skutkiem lub 
jednym ze skutków takiej transakcji jest 
uzyskanie korzyści finansowej przez osobę 
fizyczną lub prawną w przypadku spadku 
ceny lub wartości danej akcji lub danego 
instrumentu dłużnego.

których mowa w lit. a), gdzie 
bezpośrednim skutkiem lub jednym z
bezpośrednich skutków takiej transakcji 
jest uzyskanie korzyści finansowej przez 
osobę fizyczną lub prawną w przypadku 
spadku ceny lub wartości danej akcji lub 
danego instrumentu dłużnego.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskami przyjętymi przez szereg organów regulacyjnych UE w ich 
wytycznych na temat aktualnie stosowanych systemów ujawniania informacji o krótkiej 
sprzedaży akcji, obliczanie pozycji netto powinno odbywać się w oparciu o podstawę 
regulowaną o współczynnik delta (nie zaś o nominalną) w celu dokładniejszego 
odzwierciedlenia ekonomicznej pozycji udziałów posiadanych w formie instrumentów 
pochodnych. Takie informacje będą znacznie przydatniejsze dla organów regulacyjnych.

Poprawka 233
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zawarcie przez osobę fizyczną lub 
prawną transakcji, w wyniku której 
powstaje instrument finansowy inny niż 
instrumenty, o których mowa w lit. a), lub 
zawarcie transakcji związanej z takim 
innym instrumentem, gdy skutkiem lub 
jednym ze skutków takiej transakcji jest 
uzyskanie korzyści finansowej przez osobę 
fizyczną lub prawną w przypadku spadku 
ceny lub wartości danej akcji lub danego 
instrumentu dłużnego.

(b) zawarcie przez osobę fizyczną lub 
prawną transakcji, w wyniku której 
powstaje instrument finansowy inny niż 
instrumenty, o których mowa w lit. a), lub 
zawarcie transakcji związanej z takim 
innym instrumentem, gdy skutkiem lub 
jednym ze skutków takiej transakcji jest 
uzyskanie korzyści finansowej przez osobę 
fizyczną lub prawną w przypadku spadku 
ceny lub wartości danego papieru 
wartościowego, danego instrumentu 
dłużnego lub indeksu.

Or. en
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Poprawka 234
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zawarcie przez osobę fizyczną lub 
prawną transakcji, w wyniku której 
powstaje instrument finansowy inny niż 
instrumenty, o których mowa w lit. a), lub 
zawarcie transakcji związanej z takim 
innym instrumentem, gdy skutkiem lub 
jednym ze skutków takiej transakcji jest
uzyskanie korzyści finansowej przez osobę 
fizyczną lub prawną w przypadku spadku 
ceny lub wartości danej akcji lub danego 
instrumentu dłużnego.

(b) zawarcie przez osobę fizyczną lub 
prawną transakcji w instrumencie 
finansowym innym niż instrumenty, o 
których mowa w lit. a), gdzie skutkiem lub 
jednym ze skutków takiej transakcji jest 
uzyskanie korzyści finansowej przez osobę 
fizyczną lub prawną w przypadku spadku 
ceny lub wartości danej akcji lub danego 
instrumentu dłużnego.

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie fraz „w wyniku której powstaje instrument finansowy” oraz „związanej z takim 
innym instrumentem” nie jest jasne.

Poprawka 235
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję długą dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego lub Unii:

2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję długą dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki, wyemitowanego 
długu państwowego państwa 
członkowskiego lub Unii lub indeksów 
rynków finansowych państwa 
członkowskiego lub Unii:
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Or. en

Poprawka 236
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję długą dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub 
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego lub Unii:

2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności (w przypadku lit. b) 
na podstawie regulowanej o współczynnik 
delta) jest uznawana za pozycję długą 
dotyczącą wyemitowanego kapitału 
akcyjnego spółki lub wyemitowanego 
długu państwowego państwa 
członkowskiego lub Unii:

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskami przyjętymi przez szereg organów regulacyjnych UE w ich 
wytycznych na temat aktualnie stosowanych systemów ujawniania informacji o krótkiej 
sprzedaży akcji, obliczanie pozycji netto powinno odbywać się w oparciu o podstawę 
regulowaną o współczynnik delta (nie zaś o nominalną) w celu dokładniejszego 
odzwierciedlenia ekonomicznej pozycji udziałów posiadanych w formie instrumentów 
pochodnych. Takie informacje będą znacznie przydatniejsze dla organów regulacyjnych.

Poprawka 237
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję długą dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub 
wyemitowanego długu państwowego

2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję długą dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub 
wyemitowanych instrumentów dłużnych
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państwa członkowskiego lub Unii: państwa członkowskiego lub Unii:

Or. en

Poprawka 238
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję długą dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub 
wyemitowanego długu państwowego
państwa członkowskiego lub Unii:

2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej z 
poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję długą dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub 
wyemitowanego długu państwa 
członkowskiego lub Unii:

Or. de

Poprawka 239
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) posiadanie akcji wyemitowanej przez 
spółkę lub instrumentu dłużnego 
wyemitowanego przez państwo 
członkowskie lub Unię;

(a) posiadanie papieru wartościowego 
wyemitowanego przez spółkę lub 
instrumentu dłużnego wyemitowanego 
przez państwo członkowskie lub Unię;

Or. en

Poprawka 240
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadanie akcji wyemitowanej przez 
spółkę lub instrumentu dłużnego 
wyemitowanego przez państwo 
członkowskie lub Unię;

a) posiadanie akcji wyemitowanej przez 
spółkę lub instrumentu dłużnego 
wyemitowanego przez państwo 
członkowskie, Unię lub instytucję mającą 
znaczenie systemowe;

Or. de

Poprawka 241
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zawarcie przez osobę fizyczną lub 
prawną transakcji, w wyniku której 
powstaje instrument finansowy inny niż 
instrumenty, o których mowa w lit. a), lub 
zawarcie transakcji związanej z takim 
innym instrumentem, gdy skutkiem lub 
jednym ze skutków takiej transakcji jest 
uzyskanie korzyści finansowej przez osobę 
fizyczną lub prawną w przypadku wzrostu 
ceny lub wartości danej akcji lub danego 
instrumentu dłużnego.

(b) zawarcie przez osobę fizyczną lub 
prawną transakcji, w wyniku której 
powstaje instrument finansowy inny niż 
instrumenty, o których mowa w lit. a), lub 
zawarcie transakcji związanej z takim 
innym instrumentem, gdy skutkiem lub 
jednym ze skutków takiej transakcji jest 
uzyskanie korzyści finansowej przez osobę 
fizyczną lub prawną w przypadku wzrostu 
ceny lub wartości danego papieru 
wartościowego, danego instrumentu 
dłużnego lub instrumentu powiązanego z 
indeksem.

Or. en

Poprawka 242
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zawarcie przez osobę fizyczną lub 
prawną transakcji, w wyniku której 
powstaje instrument finansowy inny niż 

(b) zawarcie przez osobę fizyczną lub 
prawną transakcji w instrumencie 
finansowym innym niż instrumenty, o 
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instrumenty, o których mowa w lit. a), lub 
zawarcie transakcji związanej z takim 
innym instrumentem, gdy skutkiem lub 
jednym ze skutków takiej transakcji jest 
uzyskanie korzyści finansowej przez osobę 
fizyczną lub prawną w przypadku wzrostu 
ceny lub wartości danej akcji lub danego 
instrumentu dłużnego.

których mowa w lit. a), gdzie skutkiem lub 
jednym ze skutków takiej transakcji jest 
uzyskanie korzyści finansowej przez osobę 
fizyczną lub prawną w przypadku wzrostu 
ceny lub wartości danej akcji lub danego 
instrumentu dłużnego.

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie fraz „w wyniku której powstaje instrument finansowy” oraz „związanej z takim
innym instrumentem” nie jest jasne.

Poprawka 243
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 1 i 2 przy obliczeniach 
pozycji krótkiej i pozycji długiej 
dotyczących długu państwowego 
uwzględnia się swapy ryzyka kredytowego 
dotyczące zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego związanego z państwem 
członkowskim lub Unią.

3. Do celów ust. 1, obliczanie pozycji 
krótkiej będzie, w stosunku do każdej 
pozycji krótkiej posiadanej pośrednio 
przez daną osobę (w tym za pomocą 
jakiegokolwiek indeksu, koszyka papierów 
wartościowych lub jakiegokolwiek udziału 
w funduszu indeksowym ETF lub 
podobnym podmiocie), określane przez 
daną osobę fizyczną lub prawną 
działającą rozsądnie przy uwzględnieniu 
dostępnych publicznie informacji na 
temat składu danego indeksu lub koszyka 
papierów wartościowych, lub udziałów 
posiadanych przez dany fundusz 
indeksowy ETF lub podobny podmiot 
(oraz, w celu uniknięcia wątpliwości, w 
procesie obliczania takiej pozycji krótkiej, 
żadna osoba nie będzie zobowiązana do 
uzyskania od jakiejkolwiek osoby 
jakichkolwiek informacji w czasie 
rzeczywistym dotyczących tego składu).
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Do celów ust. 2 obliczanie pozycji długiej 
będzie, dla wszystkich celów, obejmować 
(jako pozycje długie) wszelkie interesy 
posiadane przez daną osobę w 
jakiejkolwiek obligacji lub dłużnym 
papierze wartościowym podlegającym 
zamianie na akcję wyemitowaną przez 
odnośne przedsiębiorstwo.
Do celów ust. 1 i 2 przy obliczeniach 
pozycji krótkiej i pozycji długiej 
dotyczących długu państwowego 
uwzględnia się swapy ryzyka kredytowego 
dotyczące zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego związanego z państwem 
członkowskim lub Unią.

Or. en

Uzasadnienie

Stawianie firmom wymogu dekompozycji funduszy indeksowych ETF oraz indeksów 
wszechstronnych w czasie realnym w celu obliczenia, czy którakolwiek dana pozycja była 
krótka zaskutkuje uzyskaniem bardzo małej ilości danych lub nieuzyskaniem żadnych danych 
mogących mieć znaczenie dla organu regulacyjnego lub dla rynku, realizacja tego wymogu 
jest również zbyt kosztowna. Pozycje długie powinny być brane pod uwagę w celu 
zapewnienia rzeczywistej reprezentacji pozycji krótkich netto. Zignorowanie w obliczeniu 
powiązanej pozycji długiej doprowadzi do ograniczenia płynności rynku obligacji.

Poprawka 244
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja pozostająca po odjęciu pozycji 
długiej posiadanej przez osobę fizyczną lub 
prawną w odniesieniu do wyemitowanego 
długu państwowego państwa 
członkowskiego lub Unii od pozycji 
krótkiej posiadanej przez daną osobę 
fizyczną lub prawną w odniesieniu do tego 
samego długu, jest uznawana za pozycję 
krótką netto dotyczącą wyemitowanego 

5. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja pozostająca po odjęciu pozycji 
długiej posiadanej przez osobę fizyczną lub 
prawną w odniesieniu do wyemitowanego 
długu od pozycji krótkiej posiadanej przez 
daną osobę fizyczną lub prawną w 
odniesieniu do tego samego długu, jest 
uznawana za pozycję krótką netto 
dotyczącą wyemitowanego długu.
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długu państwowego państwa 
członkowskiego lub Unii.

Or. de

Poprawka 245
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Obliczenia pozycji dotyczących długu
państwowego na podstawie ust. 1-5 są 
dokonywane w odniesieniu do każdego 
państwa członkowskiego z osobna lub w 
odniesieniu do Unii, nawet jeżeli dług 
państwowy jest emitowany w imieniu 
danego państwa członkowskiego lub Unii 
przez odrębne podmioty z państwa 
członkowskiego lub Unii.

6. Obliczenia pozycji dotyczących 
instrumentów dłużnych na podstawie ust. 
1-5 są dokonywane w odniesieniu do 
każdego państwa członkowskiego z osobna 
lub w odniesieniu do Unii lub w 
odniesieniu do instytucji istotnej pod 
względem systemowym mającej siedzibę w 
Unii, nawet jeżeli dług państwowy jest 
emitowany w imieniu danego państwa 
członkowskiego lub Unii przez odrębne 
podmioty z państwa członkowskiego lub 
Unii.

Or. en

Poprawka 246
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Obliczenia pozycji dotyczących długu 
państwowego na podstawie ust. 1-5 są 
dokonywane w odniesieniu do każdego 
państwa członkowskiego z osobna lub w 
odniesieniu do Unii, nawet jeżeli dług 
państwowy jest emitowany w imieniu 
danego państwa członkowskiego lub Unii 
przez odrębne podmioty z państwa 
członkowskiego lub Unii.

6. Obliczenia pozycji dotyczących długu 
na podstawie ust. 1-5 są dokonywane w 
odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego z osobna, w odniesieniu 
do Unii lub instytucji o znaczeniu 
systemowym, która ma siedzibę w UE, 
nawet jeżeli dług jest emitowany w imieniu 
danego państwa członkowskiego lub Unii 
przez odrębne podmioty z państwa 
członkowskiego lub Unii.
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Or. de

Poprawka 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku działalności zarządzania 
funduszem, gdzie wobec danego emitenta 
prowadzi się odmienne strategie 
inwestycyjne za pośrednictwem odrębnych 
funduszy zarządzanych przez tego samego 
zarządzającego funduszem, obliczanie 
krótkich i długich pozycji netto do celów 
ustępów 3, 4 i 5 odbywa się na poziomie 
poszczególnych funduszy. Jeżeli wobec 
danego emitenta stosuje się taką samą 
strategię inwestycyjną za pośrednictwem 
więcej niż jednego funduszu, krótkie i 
długie pozycje netto w każdym z tych 
funduszy są traktowane łącznie. Jeżeli w 
ramach jednego podmiotu zarządzanie 
dwoma lub większą liczbą portfeli odbywa 
się w sposób uznaniowy na podstawie 
takiej samej strategii inwestycyjnej w 
odniesieniu do danego emitenta, pozycje 
te należy traktować łącznie w celu 
obliczenia pozycji krótkich netto oraz 
pozycji długich netto.

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzający funduszami często działają na rzecz klientów reprezentujących różnorodne 
strategie inwestycyjne. Ważne jest, aby pozycje krótkie netto takich klientów były 
rozpatrywane indywidualnie, jako że łączenie lub wyliczanie pozycji netto interesów jednego 
klienta z interesami innych klientów może być mylące.



PE456.773v01-00 76/127 AM\853802PL.doc

PL

Poprawka 248
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit pierwszy b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczanie pozycji krótkiej netto oraz 
pozycji długiej netto dla celów ust. 3, 4 i 5 
obejmuje każdy instrument finansowy 
przyczyniający się do pośredniej lub 
bezpośredniej ekspozycji ekonomicznej na 
wyemitowany kapitał akcyjny spółki lub 
wyemitowany dług państwowy państwa 
członkowskiego pod warunkiem, że:
(a) każdy interes gospodarczy posiadany 
jako część koszyka, indeksu lub funduszu 
indeksowego ETF określa się na 
podstawie informacji dotyczących składu 
danego indeksu lub koszyka papierów 
wartościowych lub stanu posiadania 
funduszy indeksowych ETF dostępnych 
publicznie w czasie dokonywania 
obliczenia, a osoba fizyczna lub prawna 
dokonująca obliczenia nie jest 
zobowiązana do uzyskania aktualnych 
informacji odnoszących się do tego składu 
od żadnej osoby; oraz
(b) obliczenie pozycji długiej obejmuje 
wszelkie interesy w dłużnych papierach 
wartościowych podlegających wymianie 
na akcje danego emitenta.

Or. en

Uzasadnienie

Obliczanie pozycji netto powinno opierać się na podstawie regulowanej o współczynnik delta, 
aby odzwierciedlało ono rzeczywistą pozycję gospodarczą. Takie podejście do obliczania 
pozycji krótkich netto przyjęło kilka organów regulacyjnych UE (przykładowo brytyjski FSA i 
holenderski AFM) w wytycznych dotyczących obowiązujących systemów ujawniania 
informacji. Delta dostarcza informacji o stopniu, w jakim pochodny instrument finansowy jest 
narażony na zmiany cen akcji. Jeżeli chodzi o akapit pierwszy b, wprowadzona zmiana ma na 
celu doprecyzowanie tego przepisu.
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Poprawka 249
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Obliczanie pozycji krótkiej netto oraz 
pozycji długiej netto dla celów ust. 3, 4 i 5 
obejmuje każdy instrument finansowy 
przyczyniający się do pośredniej lub 
bezpośredniej ekspozycji ekonomicznej na 
wyemitowany kapitał akcyjny spółki lub 
wyemitowany dług państwowy państwa 
członkowskiego pod warunkiem, że:
(a) każdy interes gospodarczy posiadany 
jako część koszyka, indeksu lub funduszu 
indeksowego ETF określa się na 
podstawie informacji dotyczących składu 
danego indeksu lub koszyka papierów 
wartościowych lub stanu posiadania 
funduszy indeksowych ETF dostępnych 
publicznie w czasie dokonywania 
obliczenia, a osoba fizyczna lub prawna 
dokonująca obliczenia nie jest 
zobowiązana do uzyskania aktualnych 
informacji odnoszących się do tego składu 
od żadnej osoby; oraz
(b) w obliczaniu pozycji długiej 
uwzględnia się wszelkie interesy w 
dłużnych papierach wartościowych 
podlegających wymianie na akcje danego 
emitenta.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z podejściem przyjętym w modelu paneuropejskiego systemu 
ujawniania informacji o krótkiej sprzedaży akcji CESR.
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Poprawka 250
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 7 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kiedy osoba fizyczna lub prawna jest 
uznawana za posiadacza akcji lub 
instrumentu dłużnego do celów ust. 2;

(a) kiedy osoba fizyczna lub prawna jest 
uznawana za posiadacza papieru 
wartościowego lub instrumentu dłużnego 
do celów ust. 2;

Or. en

Poprawka 251
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 7 – litera c a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) metodę obliczania krótkich pozycji 
netto dla instrumentów powiązanych z 
indeksem.

Or. en

Poprawka 252
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka niewykonania zobowiązania przez 
emitenta i dana osoba fizyczna lub 

1. Obrót swapami ryzyka kredytowego 
oraz innymi instrumentami mającymi na 
celu zabezpieczenie ryzyka kredytowego 
jest zakazany na rynkach finansowych 
Unii.
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prawna ma pozycję długą z tytułu długu 
państwowego tego emitenta lub dowolną 
pozycję długą z tytułu papierów dłużnych 
innego emitenta, których cena ma wysoką 
korelację z ceną zobowiązania państwa 
członkowskiego lub Unii. Strona swapu 
ryzyka kredytowego, która jest 
zobowiązana do dokonania płatności lub 
wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 
do celów niniejszego ustępu.

Or. en

Poprawka 253
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka niewykonania zobowiązania przez
emitenta i dana osoba fizyczna lub prawna 
ma pozycję długą z tytułu długu 
państwowego tego emitenta lub dowolną 
pozycję długą z tytułu papierów dłużnych 
innego emitenta, których cena ma wysoką 
korelację z ceną zobowiązania państwa 
członkowskiego lub Unii. Strona swapu 
ryzyka kredytowego, która jest 
zobowiązana do dokonania płatności lub 
wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka spadku zdolności kredytowej
emitenta i dana osoba fizyczna lub prawna 
ma inną pozycję, na której wartość taki 
spadek będzie miał niekorzystny wpływ. 
Strona swapu ryzyka kredytowego, która 
jest zobowiązana do dokonania płatności 
lub wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 
do celów niniejszego ustępu.
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do celów niniejszego ustępu.

Or. en

Poprawka 254
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka niewykonania zobowiązania przez 
emitenta i dana osoba fizyczna lub prawna 
ma pozycję długą z tytułu długu 
państwowego tego emitenta lub dowolną 
pozycję długą z tytułu papierów dłużnych 
innego emitenta, których cena ma wysoką 
korelację z ceną zobowiązania państwa 
członkowskiego lub Unii. Strona swapu 
ryzyka kredytowego, która jest 
zobowiązana do dokonania płatności lub 
wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 
do celów niniejszego ustępu.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka spadku zdolności kredytowej
emitenta i dana osoba fizyczna lub prawna 
ma inną pozycję, na której wartość taki 
spadek będzie miał niekorzystny wpływ. 
Strona swapu ryzyka kredytowego, która 
jest zobowiązana do dokonania płatności 
lub wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 
do celów niniejszego ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

Swapy ryzyka kredytowego w odniesieniu do długu państwowego są skutecznym środkiem 
obniżania ryzyka w licznych instrumentach, z wyjątkiem bazowego długu państwowego. 
Wprowadzanie ograniczeń lub nakładanie wymogów ujawniania informacji na uczestników 
rynku korzystających ze swapów ryzyka kredytowego w celu zabezpieczania papierów 
dłużnych przedsiębiorstw zniechęci ich do inwestowania w takie zadłużenie, co wpłynie na 
zdolność spółek do zdobywania funduszy.
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Poprawka 255
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka niewykonania zobowiązania przez 
emitenta i dana osoba fizyczna lub 
prawna ma pozycję długą z tytułu długu 
państwowego tego emitenta lub dowolną 
pozycję długą z tytułu papierów dłużnych 
innego emitenta, których cena ma wysoką 
korelację z ceną zobowiązania państwa 
członkowskiego lub Unii. Strona swapu 
ryzyka kredytowego, która jest 
zobowiązana do dokonania płatności lub 
wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 
do celów niniejszego ustępu.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka związanego z danym państwem 
członkowskim lub Unią lub ryzyka 
związanego z majątkiem lub papierami 
wartościowymi ulokowanymi lub 
wyemitowanymi przez podmioty w 
odnośnym państwie znajdującymi się w 
portfelu osoby fizycznej lub prawnej. 
Strona swapu ryzyka kredytowego, która 
jest zobowiązana do dokonania płatności 
lub wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 
do celów niniejszego ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

Swapy ryzyka kredytowego państw są wykorzystywane do zabezpieczenia ryzyka „krajowego” 
na różne sposoby, nie tylko za pomocą pozycji dłużnych (na przykład poprzez własność 
portfela majątkowego ulokowanego w danym państwie). W związku z tym pozycja z tytułu 
swapu ryzyka kredytowego dotycząca zobowiązań państwa członkowskiego Unii nie powinna 
być uznawana za niepokrytą, jeśli jest wykorzystywana do zabezpieczenia ryzyka posiadanego 
w ramach portfela.
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Poprawka 256
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka niewykonania zobowiązania przez 
emitenta i dana osoba fizyczna lub prawna 
ma pozycję długą z tytułu długu 
państwowego tego emitenta lub dowolną 
pozycję długą z tytułu papierów dłużnych 
innego emitenta, których cena ma wysoką 
korelację z ceną zobowiązania państwa 
członkowskiego lub Unii. Strona swapu 
ryzyka kredytowego, która jest 
zobowiązana do dokonania płatności lub 
wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 
do celów niniejszego ustępu.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka niewykonania zobowiązania przez 
emitenta, w przypadku gdy dana osoba 
fizyczna lub prawna ma pozycję długą z 
tytułu długu państwowego tego emitenta 
lub ryzyko spadku wartości 
jakiegokolwiek aktywu osoby fizycznej lub 
prawnej, tam gdzie wartość aktywu jest 
pozytywnie skorelowana z ceną 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii. Strona swapu ryzyka kredytowego, 
która jest zobowiązana do dokonania 
płatności lub wypłaty rekompensaty w 
przypadku niewykonania zobowiązania lub 
zdarzenia kredytowego dotyczącego 
podmiotu referencyjnego, nie posiada z 
tytułu takiego zobowiązania niepokrytej 
pozycji do celów niniejszego ustępu.

Or. en

Poprawka 257
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
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zobowiązania państwa członkowskiego lub
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka niewykonania zobowiązania przez 
emitenta i dana osoba fizyczna lub prawna 
ma pozycję długą z tytułu długu 
państwowego tego emitenta lub dowolną 
pozycję długą z tytułu papierów dłużnych 
innego emitenta, których cena ma wysoką 
korelację z ceną zobowiązania państwa 
członkowskiego lub Unii. Strona swapu 
ryzyka kredytowego, która jest 
zobowiązana do dokonania płatności lub 
wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 
do celów niniejszego ustępu.

zobowiązania państwa członkowskiego,
Unii lub instytucji o znaczeniu 
systemowym, która ma siedzibę w UE, w 
zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka niewykonania zobowiązania przez 
emitenta i dana osoba fizyczna lub prawna 
ma pozycję długą z tytułu długu tego 
emitenta lub dowolną pozycję długą z 
tytułu papierów dłużnych innego emitenta, 
których cena ma wysoką korelację z ceną 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii. Strona swapu ryzyka kredytowego, 
która jest zobowiązana do dokonania 
płatności lub wypłaty rekompensaty w 
przypadku niewykonania zobowiązania lub 
zdarzenia kredytowego dotyczącego 
podmiotu referencyjnego, nie posiada z 
tytułu takiego zobowiązania niepokrytej 
pozycji do celów niniejszego ustępu.

Or. de

Poprawka 258
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka niewykonania zobowiązania przez 
emitenta i dana osoba fizyczna lub prawna 
ma pozycję długą z tytułu długu 
państwowego tego emitenta lub dowolną 
pozycję długą z tytułu papierów dłużnych 
innego emitenta, których cena ma wysoką 
korelację z ceną zobowiązania państwa 
członkowskiego lub Unii. Strona swapu 
ryzyka kredytowego, która jest 

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka niewykonania zobowiązania przez 
emitenta i dana osoba fizyczna lub prawna 
ma dodatnią ekspozycję na ryzyko z tytułu 
długu państwowego tego emitenta lub 
dodatnią ekspozycję na ryzyko z tytułu 
papierów dłużnych innego emitenta, 
których cena ma wysoką korelację z ceną 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii. Strona swapu ryzyka kredytowego, 
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zobowiązana do dokonania płatności lub 
wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 
do celów niniejszego ustępu.

która jest zobowiązana do dokonania 
płatności lub wypłaty rekompensaty w 
przypadku niewykonania zobowiązania lub 
zdarzenia kredytowego dotyczącego 
podmiotu referencyjnego, nie posiada z 
tytułu takiego zobowiązania niepokrytej 
pozycji do celów niniejszego ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja pokrytych pozycji z tytułu swapu ryzyka kredytowego musi zostać rozszerzona o 
przypadek, w którym pozycja długa jest wynikiem instrumentów pochodnych, a nie 
bezpośredniej własności długu państwowego. Instrumenty pochodne takie jak swapy są często 
wykorzystywane do zabezpieczania ryzyka walutowego.

Poprawka 259
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu w 
systemie obrotu, powiadamia odpowiedni 
właściwy organ, gdy pozycja ta osiąga 
odpowiedni próg powodujący obowiązek 
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, lub 
spada poniżej tego progu.

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu w 
systemie obrotu, powiadamia ESA 
(ESMA) o szczegółach pozycji, gdy osiąga 
ona odpowiedni próg powodujący 
obowiązek zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 2, lub spada poniżej tego progu.

Or. en

Poprawka 260
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu w 
systemie obrotu, powiadamia odpowiedni 
właściwy organ, gdy pozycja ta osiąga 
odpowiedni próg powodujący obowiązek 
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, lub 
spada poniżej tego progu.

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu w 
systemie obrotu, powiadamia ESA 
(ESMA), gdy pozycja ta osiąga 
odpowiedni próg powodujący obowiązek 
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, lub 
spada poniżej tego progu.

Or. en

Uzasadnienie

Powiadamianie scentralizowane jest znacznie wygodniejsze dla inwestorów, od których jest 
ono wymagane. Powinno się stworzyć bazę danych, do której będą miały dostęp właściwe 
organy.

Poprawka 261
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu w 
systemie obrotu, powiadamia odpowiedni 
właściwy organ, gdy pozycja ta osiąga 
odpowiedni próg powodujący obowiązek 
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, lub 
spada poniżej tego progu.

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki 
powiadamia odpowiedni właściwy organ, 
gdy pozycja ta osiąga odpowiedni próg 
powodujący obowiązek zgłoszenia, o 
którym mowa w ust. 2, lub spada poniżej 
tego progu.

Or. en

Uzasadnienie

Wyemitowany kapitał akcyjny spółki może również być dopuszczony do obrotu prywatnie. 
Niniejsze rozporządzenie powinno uwzględniać tę możliwość.
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Poprawka 262
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu w 
systemie obrotu, powiadamia odpowiedni 
właściwy organ, gdy pozycja ta osiąga 
odpowiedni próg powodujący obowiązek 
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, lub 
spada poniżej tego progu.

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu w 
systemie obrotu, powiadamia odpowiedni 
właściwy organ o tym fakcie na wniosek 
właściwego organu.

Or. en

Poprawka 263
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiedni próg powodujący 
obowiązek zgłoszenia jest to wielkość 
procentowa równa 0,2 % wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej 
spółki oraz każdemu 0,1 % powyżej 
tego 0,2 %.

skreślony

Or. en

Poprawka 264
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiedni próg powodujący 
obowiązek zgłoszenia jest to wielkość 
procentowa równa 0,2 % wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej 
spółki oraz każdemu 0,1 % powyżej 
tego 0,2 %.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek zgłaszania pozycji krótkich w odniesieniu do wszystkich instrumentów 
finansowych o takim niskim progu najprawdopodobniej spowodowałoby codzienne 
ujawnianie bardzo wielu informacji. Tak duża ich liczba może stanowić wyzwanie 
administracyjne dla organu regulacyjnego i poszczególnych firm, a także spowoduje 
niepotrzebne zamieszanie i doprowadzi do zalewu ważnych danych mało znaczącymi 
informacjami. Powinna obowiązywać większa elastyczność w zakresie progów decydujących 
o obowiązku zgłoszenia.

Poprawka 265
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 37 i 38, zmieniać progi określone w 
ust. 2, uwzględniając zmiany na rynkach 
finansowych.

3. W razie konieczności ESA (ESMA) 
może, uwzględniając zmiany na rynkach 
finansowych, wydać opinię dotyczącą 
konieczności dostosowania progów, o 
których mowa w ust. 2, i przesłać ją do 
Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji. W terminie trzech miesięcy od 
otrzymania opinii ESA (ESMA) Komisja 
może, w drodze aktów delegowanych 
zgodnie z art. 36 i z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 37 i 38, 
zmieniać progi określone w ust. 2.

Or. en
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Poprawka 266
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 37 i 38, zmieniać progi określone w 
ust. 2, uwzględniając zmiany na rynkach 
finansowych.

3. Komisja określa, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 37 i 38, progi, o których mowa 
w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek zgłaszania pozycji krótkich w odniesieniu do wszystkich instrumentów 
finansowych o takim niskim progu najprawdopodobniej spowodowałby codzienne ujawnianie 
bardzo wielu informacji. Tak duża ich liczba może stanowić wyzwanie administracyjne dla 
organu regulacyjnego i poszczególnych firm, a także spowoduje niepotrzebne zamieszanie i 
doprowadzi do zalewu ważnych danych mało znaczącymi informacjami. Powinna 
obowiązywać większa elastyczność w zakresie progów decydujących o obowiązku zgłoszenia.

Poprawka 267
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Oznaczanie zleceń krótkiej sprzedaży w 

systemie obrotu
System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
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publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczanie zleceń stworzyłoby niepełny obraz sytuacji oraz przyczyniło się do podwyższenia 
kosztów realizacji, co nadmiernie obciążyłoby mniejszych pośredników i uczestników rynku, a 
ostatecznie wywarłoby wpływ na inwestorów i emitentów. Potrzebę większej przejrzystości 
oraz lepszego nadzoru sprzedaży krótkiej najlepiej zaspokoić ujawnianiem informacji na 
temat pozycji sprzedaży krótkiej netto organom regulacyjnym.

Poprawka 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Oznaczanie zleceń krótkiej sprzedaży w 

systemie obrotu
System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg oznaczania zleceń sprzedaży krótkiej wiąże się z koniecznością ponoszenia 



PE456.773v01-00 90/127 AM\853802PL.doc

PL

dodatkowych kosztów przez systemy obrotu i pośredników, nie przynosi zaś wyraźnych 
korzyści organom regulacyjnym. Ponadto informacje pochodzące z oznaczania zleceń byłyby 
niekompletne (nie są uwzględniane transakcje poza rynkiem regulowanym) i nie 
odpowiadałyby informacjom pochodzącym z pozycji krótkiej netto obliczonej pod koniec dnia.

Poprawka 269
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Oznaczanie zleceń krótkiej sprzedaży w 

systemie obrotu
System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczanie zleceń w systemach obrotu nie jest właściwym środkiem poprawy przejrzystości. 
Prowadzi ono do wysokich kosztów realizacji ponoszonych przez użytkowników, dostawców 
infrastruktury i systemy obrotu (które to koszty w ostatecznym rozrachunku poniosą 
inwestorzy końcowi), a przynosi wątpliwe korzyści.
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Poprawka 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Oznaczanie zleceń krótkiej sprzedaży w 

systemie obrotu
System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Choć pozycje krótkie pomagają w nadzorze rynku, wartość dodana oznaczania zleceń 
sprzedaży krótkiej nie jest jasna, mając także na uwadze, że dyrektywa w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nakłada na uczestników rynku wymóg zgłaszania organom 
regulacyjnym wszystkich wykonanych transakcji.

Poprawka 271
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Oznaczanie zleceń krótkiej sprzedaży w 

systemie obrotu
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System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować proporcjonalność ram regulacyjnych UE powinniśmy wybrać jeden 
system (proponowany system ujawniania informacji) zamiast stosować dwa, które spełniają tę 
samą funkcję.

Poprawka 272
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oznaczanie zleceń krótkiej sprzedaży w 
systemie obrotu

Składanie sprawozdań z krótkiej 
sprzedaży właściwym organom

Or. en

Poprawka 273
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oznaczanie zleceń krótkiej sprzedaży w 
systemie obrotu

Oznaczanie zleceń krótkiej sprzedaży
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Or. en

Uzasadnienie

Papiery wartościowe powinny być oznaczane bez względu na to, czy obraca się nimi w 
systemie obrotu czy też poza nim.

Poprawka 274
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

Komisja zwraca się do ESA (ESMA) z 
wnioskiem o zmianę załącznika 1 do 
rozporządzenia (WE) nr 1287/2006, tak 
aby nakładał on na pośredników 
zajmujących się sprzedażą krótką wymóg 
wskazania tego rodzaju sprzedaży jako 
takiej w sprawozdaniu z transakcji 
dotyczącym sprzedaży krótkiej składanym 
właściwemu organowi.

Or. en

Poprawka 275
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 

Wszystkie przedsiębiorstwa inwestycyjne w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2004/39/WE oraz wszyscy uczestnicy 
rynku regulowanego lub wielostronnej 
platformy obrotu umieszczają w 
sprawozdaniach z transakcji, o których 
mowa w art. 25 ust. 3 tej dyrektywy, pole 



PE456.773v01-00 94/127 AM\853802PL.doc

PL

krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

wskazujące, w przypadku transakcji na 
akcjach, czy transakcja ta stanowi 
sprzedaż krótką, czy też nie.

Zbiorcze informacje na temat sprzedaży 
krótkiej są podawane do wiadomości 
publicznej.
W drodze aktów delegowanych zgodnie z 
art. 36 i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 37 i 38 Komisja 
przyjmuje środki określające sposób 
podawania takich informacji zbiorczych 
do wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedaż krótka na rynku regulowanym, wielostronnych platformach obrotu oraz poza giełdą 
powinna być rejestrowana, co zagwarantuje lepsze informowanie organów regulacyjnych i 
opinii publicznej. Zastosowanie istniejącego już mechanizmu będzie znacznie mniej kosztowne 
niż stworzenie całkowicie nowego systemu. Należy się spodziewać, że sprawozdania z 
transakcji będą w przyszłości składane bezpośrednio do ESMA (patrz konsultacje dotyczące 
dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych). Zapewniłoby to jednolitą treść i 
format sprawozdań z transakcji, ułatwiłoby wymianę informacji pomiędzy organami 
regulacyjnymi do celów nadzoru nadużyć na rynku, a także umożliwiłoby publikację 
ujednoliconych informacji przez ESMA.

Poprawka 276
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 

System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu lub 
przedsiębiorstwo inwestycyjne, które 
w imieniu klientów wykonuje zlecenia z 
tytułu tych instrumentów poza systemem 
obrotu, ustanawia procedury do 
zastosowania w wyjątkowych 
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krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

okolicznościach zapewniające, że osoby 
fizyczne lub prawne wykonujące zlecenia 
w systemie obrotu lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego mają 
możliwość oznaczenia zlecenia sprzedaży 
jako zlecenia krótkiej sprzedaży, jeżeli 
sprzedający zawiera transakcję krótkiej 
sprzedaży akcji.

Or. en

Poprawka 277
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

System obrotu, w którym znajdują się 
papiery wartościowe dopuszczone do 
obrotu lub przedsiębiorstwo inwestycyjne, 
które w imieniu klientów wykonuje 
zlecenia z tytułu tych instrumentów poza 
systemem obrotu, ustanawia procedury 
zapewniające, że osoby fizyczne lub 
prawne wykonujące zlecenia w systemie
obrotu lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego mają 
możliwość oznaczenia zlecenia sprzedaży 
jako zlecenia krótkiej sprzedaży, jeżeli 
sprzedający zawiera transakcję krótkiej 
sprzedaży papierów wartościowych. 
System obrotu lub przedsiębiorstwo 
inwestycyjne publikuje co najmniej raz 
dziennie informację zbiorczą na temat 
wolumenu zleceń oznaczonych jako 
zlecenia krótkiej sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Papiery wartościowe powinny być oznaczane bez względu na to, czy obraca się nimi w 
systemie obrotu czy też poza nim.
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Poprawka 278
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia i 
dokonujące obrotu na własny rachunek w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

Or. en

Poprawka 279
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji. Zgromadzone 
dane zostaną udostępnione 
odpowiedniemu właściwemu organowi. 
System obrotu publikuje co najmniej raz 
dziennie informację zbiorczą na temat 
wolumenu zleceń oznaczonych jako 
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zlecenia krótkiej sprzedaży dla każdej 
akcji będącej przedmiotem obrotu w tym 
systemie obrotu.

Or. en

Poprawka 280
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Publiczne ujawnianie znacznych pozycji 

krótkich netto z tytułu akcji
1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego 
spółki, której akcje są dopuszczone do 
obrotu w systemie obrotu, podaje do 
wiadomości publicznej szczegółowe 
informacje dotyczące tej pozycji, gdy 
pozycja ta osiąga odpowiedni próg 
powodujący obowiązek publikacji, o 
którym mowa w ust. 2, lub spada poniżej 
tego progu.
2. Odpowiedni próg powodujący 
obowiązek publikacji jest to wielkość 
procentowa równa 0,5 % wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej 
spółki oraz każdemu 0,1 % powyżej tego 
0,5 %.
3. Komisja może, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 37 i 38, zmieniać progi określone w 
ust. 2, uwzględniając zmiany na rynkach 
finansowych.

Or. en



PE456.773v01-00 98/127 AM\853802PL.doc

PL

Uzasadnienie

Publiczne ujawnianie pojedynczych pozycji krótkich może mieć negatywne skutki w przypadku 
niewielkich inwestycji.  Może powodować zachowania procykliczne obniżające ceny akcji ze 
szkodą dla europejskich przedsiębiorstw i prowadzić do zmniejszenia płynności i mniej 
efektywnego kształtowania się cen dla uczestników rynku – inwestorów detalicznych, funduszy 
emerytalnych i emitentów korporacyjnych.  Postanowienia dotyczące zgłaszania zawarte w 
art. 5 zagwarantują właściwym organom dostęp do istotnych informacji w celu 
monitorowania ryzyka systemowego bez znacznych obciążeń.

Poprawka 281
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego 
spółki, której akcje są dopuszczone do 
obrotu w systemie obrotu, podaje do 
wiadomości publicznej szczegółowe 
informacje dotyczące tej pozycji, gdy 
pozycja ta osiąga odpowiedni próg 
powodujący obowiązek publikacji, o 
którym mowa w ust. 2, lub spada poniżej 
tego progu.

1. Odpowiedni właściwy organ publikuje 
codziennie szczegóły dotyczące łącznych 
sum pozycji krótkich netto dla każdej akcji 
w przypadku której otrzymał on zgłoszenie 
zgodnie z art. 5. Wśród ujawnionych 
informacji nie umieszcza się informacji o 
posiadaczach pozycji krótkich netto.

Or. en

Poprawka 282
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego 
spółki, której akcje są dopuszczone do 
obrotu w systemie obrotu, podaje do 

1. Odpowiedni właściwy organ publikuje
szczegółowe informacje dotyczące tej 
pozycji, gdy pozycja ta osiąga odpowiedni 
próg powodujący obowiązek publikacji, o 
którym mowa w ust. 2, lub spada poniżej 
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wiadomości publicznej szczegółowe 
informacje dotyczące tej pozycji, gdy 
pozycja ta osiąga odpowiedni próg 
powodujący obowiązek publikacji, o 
którym mowa w ust. 2, lub spada poniżej 
tego progu.

tego progu.

Or. en

Poprawka 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca
pozycję krótką netto dotyczącą
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu w 
systemie obrotu, podaje do wiadomości 
publicznej szczegółowe informacje 
dotyczące tej pozycji, gdy pozycja ta 
osiąga odpowiedni próg powodujący 
obowiązek publikacji, o którym mowa w 
ust. 2, lub spada poniżej tego progu.

1. Na koniec każdego dnia handlowego 
odpowiedni właściwy organ podaje do 
wiadomości publicznej informacje 
dotyczące wszelkich łącznych pozycji 
krótkich netto dotyczących
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu w 
systemie obrotu, podaje do wiadomości 
publicznej szczegółowe informacje 
dotyczące tej pozycji, gdy pozycja ta 
osiąga odpowiedni próg powodujący 
obowiązek publikacji, o którym mowa w 
ust. 2, lub spada poniżej tego progu.

Or. en

Poprawka 284
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu w 
systemie obrotu, podaje do wiadomości 

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki 
podaje do wiadomości publicznej 
szczegółowe informacje dotyczące tej 
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publicznej szczegółowe informacje 
dotyczące tej pozycji, gdy pozycja ta 
osiąga odpowiedni próg powodujący 
obowiązek publikacji, o którym mowa w 
ust. 2, lub spada poniżej tego progu.

pozycji, gdy pozycja ta osiąga odpowiedni 
próg powodujący obowiązek publikacji, o 
którym mowa w ust. 2, lub spada poniżej 
tego progu.

Or. en

Uzasadnienie

Papiery wartościowe powinny być oznaczane bez względu na to, czy obraca się nimi w 
systemie obrotu czy też poza nim.

Poprawka 285
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu w 
systemie obrotu, podaje do wiadomości 
publicznej szczegółowe informacje 
dotyczące tej pozycji, gdy pozycja ta osiąga 
odpowiedni próg powodujący obowiązek 
publikacji, o którym mowa w ust. 2, lub 
spada poniżej tego progu.

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu w 
systemie obrotu, powiadamia ESA 
(ESMA) o szczegółach pozycji, gdy osiąga 
ona odpowiedni próg powodujący 
obowiązek zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 2, lub spada poniżej tego progu. ESA 
(ESMA) podaje do wiadomości publicznej 
informacje dotyczące takich pozycji.

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy posiadacze pozycji podlegających obowiązkowi zgłoszenia będą mogli zgłaszać się 
do jednego tylko organu, tzn. ESMA, a nie do 27 różnych organów regulacyjnych w 
zależności od posiadanych akcji.  Zmieniony przepis pozwoli dodatkowo na opublikowanie 
wszystkich podawanych do wiadomości publicznej pozycji w jednym miejscu, tzn. na stronie 
internetowej ESMA. Poprawka pozwoli również na wykorzystanie ekonomii skali organom 
członkowskim ESMA, które w przeciwnym razie musiałyby tworzyć oddzielne mechanizmy 
publikacji i/lub sprawozdawczości.
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Poprawka 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy osoba fizyczna lub 
prawna powiadomi, że pozycja krótka 
dotycząca akcji w danej spółce osiągnęła 
lub przekroczyła próg powodujący 
obowiązek publikacji, o którym mowa w 
art. 7 ust. 2, ESA (ESMA) codziennie 
podaje do wiadomości publicznej raport 
dotyczący pozycji krótkich. Pozycje 
ujawniane są zbiorczo bez podawania 
informacji na temat ich posiadaczy.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne ujawnianie pojedynczych pozycji krótkich nie pomaga organom regulacyjnym w 
wykrywaniu nadużyć na rynku i naraża posiadaczy pozycji krótkich na ewentualność 
nadmiernej presji i innych niewłaściwych zachowań;  zachęca do zachowania stadnego;  
zmniejsza płynność, ponieważ inwestorzy nie lubią, kiedy ich pozycje krótkie stają się znane 
spółkom i w związku z tym wolą unikać krótkiej sprzedaży. Zbiorcze ujawnianie zapewni 
użyteczne informacje uczestnikom rynku. 

Poprawka 287
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiedni próg powodujący 
obowiązek publikacji jest to wielkość 
procentowa równa 0,5 % wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej 
spółki oraz każdemu 0,1 % powyżej tego 

skreślony
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0,5 %.

Or. en

Poprawka 288
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiedni próg powodujący 
obowiązek publikacji jest to wielkość 
procentowa równa 0,5 % wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej 
spółki oraz każdemu 0,1 % powyżej tego 
0,5 %.

2. Odpowiedni próg powodujący 
obowiązek publikacji jest to wielkość 
procentowa równa 3% wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej 
spółki oraz każdemu 0,1% powyżej tego 
3%.

Or. en

Uzasadnienie

Pozycje krótkie są sygnałem dla reszty rynku, że inwestor uważa, iż bieżące ceny akcji są zbyt 
wysokie.  Jeżeli pozostała cześć rynku podziela tą opinię, dokonana zostanie korekta ceny, 
jako że pozostałe podmioty również sprzedadzą akcje, tak jak miało to miejsce w przypadku 
Enronu. Funkcja sprzedaży krótkiej ma sens tylko od progu w wysokości 3%, jako że mniejsze 
pozycje mają mniejsze znaczenie i doprowadziłyby jedynie do zmniejszenia płynności ze 
względu na wahanie się inwestorów, czy brać i ujawniać mniejsze pozycje krótkie.

Poprawka 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiedni próg powodujący 
obowiązek publikacji jest to wielkość 
procentowa równa 0,5 % wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej 
spółki oraz każdemu 0,1 % powyżej tego 
0,5 %.

2. Odpowiedni próg powodujący 
obowiązek publikacji jest to wielkość 
procentowa równa 1% wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej 
spółki oraz każdemu 0,2% powyżej tego 
1%.
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Or. en

Uzasadnienie

Nie jesteśmy przekonani, że korzyści związane z systemem „publicznego ujawniania 
znacznych pozycji krótkich netto z tytułu akcji” przewyższą jego koszty.
Aby ograniczyć wpływ obecnych przepisów proponujemy podwyższenie progu procentowego.

Poprawka 290
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wśród ujawnionych informacji nie 
umieszcza się informacji o posiadaczach 
pozycji krótkich netto.

Or. en

Uzasadnienie

Łączne i anonimowe ujawnienia są najlepszym sposobem osiągnięcia celów politycznych bez 
narażania inwestorów i emitentów działających na rynkach.

Poprawka 291
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w
art. 37 i 38, zmieniać progi określone w 
ust. 2, uwzględniając zmiany na rynkach 
finansowych.

skreślony

Or. en
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Poprawka 292
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 37 i 38, zmieniać progi określone w 
ust. 2, uwzględniając zmiany na rynkach 
finansowych.

3. W razie konieczności ESA (ESMA) 
może, uwzględniając zmiany na rynkach 
finansowych, wydać opinię dotyczącą 
konieczności dostosowania progów, o 
których mowa w ust. 2, i przesłać ją do 
Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji.
W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
opinii ESA (ESMA) Komisja może, w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
36 i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 37 i 38, zmieniać progi 
określone w ust. 2.

Or. en

Poprawka 293
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Zgłaszanie właściwym organom 

znacznych pozycji krótkich netto z tytułu 
długu państwowego i swapów ryzyka 

kredytowego
1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
poniższą pozycję powiadamia odpowiedni 
właściwy organ, gdy pozycja ta osiąga 
odpowiedni próg powodujący obowiązek 
zgłoszenia w odniesieniu do danego 
państwa członkowskiego lub Unii, lub 
spada poniżej tego progu:
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(a) pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego lub Unii;
(b) niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii.
2. Odpowiednie progi powodujące 
obowiązek zgłoszenia obejmują kwotę 
podstawową, a następnie dodatkowe 
narastające wartości w odniesieniu do 
każdego państwa członkowskiego i Unii, 
określone w środkach przyjętych przez 
Komisję zgodnie z ust. 3.
3. Komisja określa, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 37 i 38, kwoty i poziomy krańcowe, o 
których mowa w ust. 2. Komisja 
uwzględnia wszystkie następujące 
elementy:
(a) wyznaczenie progów na poziomach, 
które nie powodowałyby obowiązku 
zgłaszania pozycji o minimalnej wartości;
(b) łączną wartość niespłaconego 
wyemitowanego długu państwowego dla 
każdego państwa członkowskiego i Unii 
oraz średnią wielkość pozycji z tytułu 
długu państwowego tego państwa 
członkowskiego lub Unii, które są w 
posiadaniu uczestników rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma dowodów na to, że w odniesieniu do pozycji krótkich z tytułu długu państwowego 
wymagany jest system stałego ujawniania.  Sprawozdanie grupy roboczej Komisji w sprawie 
związku między państwowymi swapami ryzyka kredytowego a rynkami obligacji podaje, że nie 
ma ostatecznych dowodów na poparcie faktu, że sytuacja na rynku swapów ryzyka 
kredytowego powoduje zwiększenie kosztów inwestycyjnych państw członkowskich; 
przeciwnie, rynek państwowych swapów ryzyka kredytowego jest efektywny i korzystny dla 
państw członkowskich.
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Poprawka 294
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie właściwym organom znacznych 
pozycji krótkich netto z tytułu długu 
państwowego i swapów ryzyka 
kredytowego

Zgłaszanie właściwym organom znacznych 
pozycji krótkich netto z tytułu 
instrumentów finansowych innych niż 
akcje;

Or. en

Uzasadnienie

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).

Poprawka 295
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
poniższą pozycję powiadamia odpowiedni 
właściwy organ, gdy pozycja ta osiąga 
odpowiedni próg powodujący obowiązek 
zgłoszenia w odniesieniu do danego 
państwa członkowskiego lub Unii, lub 
spada poniżej tego progu:

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
poniższą pozycję powiadamia ESA 
(ESMA):

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkie pozycje netto w akcjach danej spółki powinny zostać zgłoszone do ESMA, tak aby 
organ ten miał rozeznanie w pozycjach krótkich. Kluczowe znaczenie ma pełna przejrzystość 
jeśli chodzi o instrumenty długu państwowego oraz swapy ryzyka kredytowego związane z 
takimi instrumentami, ponieważ produkty te mogą mieć wpływ na stabilność państw 
członkowskich i Unii Europejskiej.

Poprawka 296
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
poniższą pozycję powiadamia odpowiedni 
właściwy organ, gdy pozycja ta osiąga 
odpowiedni próg powodujący obowiązek 
zgłoszenia w odniesieniu do danego 
państwa członkowskiego lub Unii, lub 
spada poniżej tego progu:

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
poniższą pozycję powiadamia o 
szczegółach pozycji ESA (ESMA), gdy 
pozycja ta osiąga odpowiedni próg 
powodujący obowiązek zgłoszenia w 
odniesieniu do danego państwa 
członkowskiego lub Unii, lub spada 
poniżej tego progu:

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy posiadacze pozycji podlegających obowiązkowi zgłoszenia będą mogli zgłaszać się 
do jednego tylko organu, tzn. ESMA, a nie do 27 różnych organów regulacyjnych w 
zależności od posiadanych akcji.  Zmieniony przepis pozwoli dodatkowo na opublikowanie 
wszystkich podawanych do wiadomości publicznej pozycji w jednym miejscu, tzn. na stronie 
internetowej ESMA. Poprawka pozwoli również na wykorzystanie ekonomii skali organom 
członkowskim ESMA, które w przeciwnym razie musiałyby tworzyć oddzielne mechanizmy 
publikacji i/lub sprawozdawczości.

Poprawka 297
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
poniższą pozycję powiadamia odpowiedni 
właściwy organ, gdy pozycja ta osiąga 
odpowiedni próg powodujący obowiązek 
zgłoszenia w odniesieniu do danego 
państwa członkowskiego lub Unii, lub 
spada poniżej tego progu:

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
poniższą pozycję powiadamia odpowiedni 
właściwy organ, w momencie gdy pozycja 
ta osiąga odpowiedni próg powodujący 
obowiązek zgłoszenia, lub spada poniżej 
tego progu:

Or. en

Poprawka 298
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego lub Unii;

(a) pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego lub Unii lub 
pozycję krótką netto z tytułu instrumentu 
finansowego w odniesieniu do 
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego lub Unii;

Or. en

Poprawka 299
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego lub Unii;

(a) pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego, Unii lub istotnej 
pod względem systemowym instytucji 
mającej siedzibę lub ustanowionej w Unii;

Or. en
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Poprawka 300
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego długu państwowego
państwa członkowskiego lub Unii;

a) pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego długu państwa 
członkowskiego, Unii lub instytucji o 
znaczeniu systemowym, która ma siedzibę 
w UE;

Or. de

Poprawka 301
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii.

skreślona

Or. en

Poprawka 302
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii.

(b) pozycję krótką netto dotyczącą 
indeksów rynków finansowych państwa 
członkowskiego lub Unii lub pozycję 
krótką netto z tytułu instrumentu 
finansowego dotyczącą indeksów rynków 



PE456.773v01-00 110/127 AM\853802PL.doc

PL

finansowych państwa członkowskiego lub 
Unii;

Or. en

Poprawka 303
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub
Unii.

b) niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego,
Unii lub instytucji o znaczeniu 
systemowym, która ma siedzibę w UE.

Or. de

Poprawka 304
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) pozycję krótką netto z tytułu 
instrumentu finansowego dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego 
spółki.

Or. en

Poprawka 305
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiednie progi powodujące skreślony
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obowiązek zgłoszenia obejmują kwotę 
podstawową, a następnie dodatkowe 
narastające wartości w odniesieniu do 
każdego państwa członkowskiego i Unii, 
określone w środkach przyjętych przez 
Komisję zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie pozycje netto w akcjach danej spółki powinny zostać zgłoszone do ESMA, tak aby 
organ ten miał rozeznanie w pozycjach krótkich. Kluczowe znaczenie ma pełna przejrzystość 
jeśli chodzi o instrumenty długu państwowego oraz swapy ryzyka kredytowego związane z 
takimi instrumentami, ponieważ produkty te mogą mieć wpływ na stabilność państw 
członkowskich i Unii Europejskiej.

Poprawka 306
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiednie progi powodujące 
obowiązek zgłoszenia obejmują kwotę 
podstawową, a następnie dodatkowe 
narastające wartości w odniesieniu do 
każdego państwa członkowskiego i Unii, 
określone w środkach przyjętych przez 
Komisję zgodnie z ust. 3.

2. Odpowiednie progi powodujące 
obowiązek zgłoszenia obejmują kwotę 
podstawową, a następnie dodatkowe 
narastające wartości w odniesieniu do 
każdego państwa członkowskiego i Unii, 
określone w środkach przyjętych przez 
Komisję zgodnie z ust. 3. Progi 
powodujące obowiązek zgłoszenia są 
publikowane w centralnej bazie danych. 

Or. en

Uzasadnienie

Informacje na temat odpowiednich progów powinny być dostępne w centralnej bazie danych.
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Poprawka 307
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiednie progi powodujące 
obowiązek zgłoszenia obejmują kwotę 
podstawową, a następnie dodatkowe 
narastające wartości w odniesieniu do 
każdego państwa członkowskiego i Unii,
określone w środkach przyjętych przez 
Komisję zgodnie z ust. 3.

2. Odpowiednie progi powodujące 
obowiązek zgłoszenia określone są w 
środkach przyjętych przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Aby wyrównać szanse między wszystkimi państwami członkowskimi progi powodujące 
obowiązek zgłoszenia powinny zostać zharmonizowane w całej Unii.

Poprawka 308
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja określa, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 37 i 38, kwoty i poziomy krańcowe, o 
których mowa w ust. 2. Komisja 
uwzględnia wszystkie następujące 
elementy:

skreślony

(a) wyznaczenie progów na poziomach, 
które nie powodowałyby obowiązku 
zgłaszania pozycji o minimalnej wartości;
(b) łączną wartość niespłaconego 
wyemitowanego długu państwowego dla 
każdego państwa członkowskiego i Unii 
oraz średnią wielkość pozycji z tytułu 
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długu państwowego tego państwa 
członkowskiego lub Unii, które są w 
posiadaniu uczestników rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie pozycje netto w akcjach danej spółki powinny zostać zgłoszone do ESMA, tak aby 
organ ten miał rozeznanie w pozycjach krótkich. Kluczowe znaczenie ma pełna przejrzystość 
jeśli chodzi o instrumenty długu państwowego oraz swapy ryzyka kredytowego związane z 
takimi instrumentami, ponieważ produkty te mogą mieć wpływ na stabilność państw 
członkowskich i Unii Europejskiej.

Poprawka 309
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja określa, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 37 i 38, kwoty i poziomy krańcowe, o 
których mowa w ust. 2. Komisja 
uwzględnia wszystkie następujące 
elementy:

3. Komisja określa, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 37 i 38, odpowiednie progi 
powodujące obowiązek zgłoszenia, o 
których mowa w ust. 2. Komisja 
uwzględnia wszystkie następujące 
elementy:

Or. en

Poprawka 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) łączną wartość niespłaconego 
wyemitowanego długu państwowego dla 
każdego państwa członkowskiego i Unii 

(b) łączną wartość niespłaconego 
wyemitowanego długu państwowego dla 
każdego państwa członkowskiego i Unii, 
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oraz średnią wielkość pozycji z tytułu 
długu państwowego tego państwa 
członkowskiego lub Unii, które są w 
posiadaniu uczestników rynku.

obrót oraz średnią wielkość pozycji z 
tytułu długu państwowego tego państwa 
członkowskiego lub Unii, które są w 
posiadaniu uczestników rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę specyfikę rynków długu publicznego, wydaje się, że konieczne jest 
określenie specyficznych progów dla poszczególnych państw członkowskich. Progi te powinny 
uwzględniać poziom płynności poszczególnych rynków długu publicznego, opierając się na 
ocenie przeprowadzonej przez właściwe organy. W ten sposób progi te mogą się różnić w 
poszczególnych państwach członkowskich i w zależności od typu papierów wartościowych.

Poprawka 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) płynność każdego rynku obligacji 
państwowych ocenioną przez właściwy 
organ.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę specyfikę rynków długu publicznego, wydaje się, że konieczne jest 
określenie specyficznych progów dla poszczególnych państw członkowskich. Progi te powinny 
uwzględniać poziom płynności poszczególnych rynków długu publicznego, opierając się na 
ocenie przeprowadzonej przez właściwe organy. W ten sposób progi te mogą się różnić w 
poszczególnych państwach członkowskich i w zależności od typu papierów wartościowych.

Poprawka 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Prowadzenie dokumentacji

Dla celów art. 5, 7 i 8 osoby fizyczne i 
prawne posiadające znaczne pozycje 
krótkie netto przechowują przez okres 10 
lat dokumentację dotyczącą pozycji brutto, 
które składają się na znaczną pozycję 
krótką netto.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić właściwym organom sprawozdanie skutecznego nadzoru planowanego 
systemu zgłoszeń i ujawnień, proponuje się, by osoby fizyczne i prawne, które powiadomiły 
właściwe organy lub podały do wiadomości publicznej znaczne pozycje krótkie netto, 
przechowywały przez okres 10 lat dokumentację dotyczącą pozycji brutto, które składają się 
na znaczną pozycję krótką netto.

Poprawka 313
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgłoszenie lub ujawnienie na mocy art. 
5, 7 lub 8 zawiera informacje dotyczące 
tożsamości osoby fizycznej lub prawnej, 
która posiada odpowiednie pozycje, 
wielkości odpowiednich pozycji, emitenta 
związanego z posiadaną pozycją oraz daty 
otworzenia, zmiany lub zamknięcia 
odpowiedniej pozycji.

1. Zgłoszenie na mocy art. 5, 7 lub 8 
zawiera informacje dotyczące tożsamości 
osoby fizycznej lub prawnej, która posiada 
odpowiednie pozycje, wielkości 
odpowiednich pozycji, emitenta 
związanego z posiadaną pozycją oraz daty 
otworzenia, zmiany lub zamknięcia 
odpowiedniej pozycji.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne ujawnianie pojedynczych pozycji krótkich może mieć negatywne skutki w przypadku 
niewielkich inwestycji.  Może powodować zachowania procykliczne obniżające ceny akcji ze 
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szkodą dla europejskich przedsiębiorstw i prowadzić do zmniejszenia płynności i mniej 
efektywnego kształtowania się cen dla uczestników rynku – inwestorów detalicznych, funduszy 
emerytalnych i emitentów korporacyjnych.  Postanowienia dotyczące powiadamiania zawarte 
w art. 5 zagwarantują właściwym organom dostęp do istotnych informacji w celu 
monitorowania ryzyka systemowego bez znacznych obciążeń.

Poprawka 314
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgłoszenie lub ujawnienie na mocy art. 
5, 7 lub 8 zawiera informacje dotyczące 
tożsamości osoby fizycznej lub prawnej, 
która posiada odpowiednie pozycje, 
wielkości odpowiednich pozycji, emitenta 
związanego z posiadaną pozycją oraz daty 
otworzenia, zmiany lub zamknięcia 
odpowiedniej pozycji.

1. Zgłoszenie lub ujawnienie na mocy art. 
5, 7 lub 8 zawiera informacje dotyczące 
tożsamości osoby fizycznej lub prawnej, 
która posiada odpowiednie pozycje, 
wielkości odpowiednich pozycji, emitenta 
związanego z posiadaną pozycją oraz daty 
otworzenia, zmiany lub zamknięcia 
odpowiedniej pozycji.

Ujawnienie na mocy art. 7 zawiera 
informacje w formie anonimowej 
dotyczące osoby fizycznej lub prawnej, 
która posiada odpowiednie pozycje, 
wielkości odpowiednich pozycji, emitenta 
związanego z posiadaną pozycją oraz daty 
otworzenia, zmiany lub zamknięcia 
odpowiedniej pozycji.

Or. en

Uzasadnienie

Najlepszą realizacją celów zawartych w art. 7 byłoby zbiorcze ujawnienie pozycji krótkich. 
Publiczne ujawnienie poszczególnych pozycji krótkich ma negatywny wpływ na płynność, w 
wyniku czego inwestorzy nie interesują się krótką sprzedażą, aby uniknąć publicznego 
ujawnienia ich strategii prowadzenia transakcji z użyciem środków własnych. Zbiorcze 
informacje dotyczące sprzedaży krótkiej w oparciu o poszczególne papiery wartościowe 
byłyby bardziej korzystne dla uczestników rynku, ponieważ dałoby to pełny obraz 
przedmiotowego emitenta.
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Poprawka 315
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pozycja krótka netto jest obliczana o 
godzinie 24:00 w dniu handlowym, w 
którym dana pozycja jest w posiadaniu 
osoby fizycznej lub prawnej. Zgłoszenia 
lub ujawnienia dokonuje się nie później niż 
o godz. 15:30 następnego dnia 
handlowego.

2. Pozycja krótka netto jest obliczana pod 
koniec dnia handlowego, w którym dana 
pozycja jest w posiadaniu osoby fizycznej 
lub prawnej, z wyjątkiem automatycznej 
sprzedaży nocnej, gdzie dniem 
referencyjnym jest T+1. Zgłoszenia lub 
ujawnienia dokonuje się nie później niż o 
godz. 15:30 następnego dnia handlowego.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwym czasem obliczania powinna być godz. 24.00, jednak by uniknąć odniesień do 
niepotwierdzonych zamówień, obliczeń należy dokonywać pod koniec dnia handlowego. 
Ponadto należy zdefiniować szczególny przypadek automatycznej sprzedaży nocnej; w takim 
przypadku dniem referencyjnym powinien być T+1. 

Poprawka 316
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pozycja krótka netto jest obliczana o 
godzinie 24:00 w dniu handlowym, w 
którym dana pozycja jest w posiadaniu 
osoby fizycznej lub prawnej. Zgłoszenia 
lub ujawnienia dokonuje się nie później niż 
o godz. 15:30 następnego dnia 
handlowego.

2. Pozycja krótka netto jest obliczana o 
godzinie 23:59 w dniu handlowym, w 
którym dana pozycja jest w posiadaniu 
osoby fizycznej lub prawnej. Zgłoszenia 
lub ujawnienia dokonuje się nie później niż 
o godz. 15:30 następnego dnia 
handlowego. Czas powinno się obliczać w 
odniesieniu do strefy czasowej siedziby 
głównej osoby fizycznej lub prawnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst Komisji może zawierać błąd, jako że godz. 12.00 (południe) przypada w sam środek 
dnia handlowego. Ponieważ w obliczaniu znaczenie może mieć kilka stref czasowych, należy 
sprecyzować, która jest tą właściwą. Powinna być to strefa czasowa powiadamiającego 
uczestnika rynku ze względu na dodatkową trudność związaną z wymaganiem od uczestników 
zamknięcia pozycji w ciągu jednego dnia.

Poprawka 317
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pozycja krótka netto jest obliczana o 
godzinie 24:00 w dniu handlowym, w 
którym dana pozycja jest w posiadaniu 
osoby fizycznej lub prawnej. Zgłoszenia 
lub ujawnienia dokonuje się nie później niż 
o godz. 15:30 następnego dnia 
handlowego.

2. Nie dotyczy wersji polskiej

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł należy zmienić, aby sprecyzować, według której strefy czasowej dokonuje się obliczeń. 
Zgodnie z ust. 2 obliczenia dokonuje się o północy.

Poprawka 318
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pozycja krótka netto jest obliczana o 
godzinie 24:00 w dniu handlowym, w 
którym dana pozycja jest w posiadaniu 
osoby fizycznej lub prawnej. Zgłoszenia 

2. Pozycja krótka netto jest obliczana pod 
koniec dnia handlowego, w którym dana 
pozycja jest w posiadaniu osoby fizycznej 
lub prawnej. Zgłoszenia lub ujawnienia 
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lub ujawnienia dokonuje się nie później niż 
o godz. 15:30 następnego dnia 
handlowego.

dokonuje się nie później niż o godz. 15:30 
następnego dnia handlowego.

Or. en

Poprawka 319
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje są przekazywane 
odpowiedniemu właściwemu organowi 
zgodnie z systemem określonym w art. 12 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1287/2006.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

see amendments on articles 7 and 8

Poprawka 320
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Publiczne ujawnianie informacji, o 
którym mowa w art. 7, jest dokonywane w 
sposób zapewniający szybki i 
niedyskryminacyjny dostęp do informacji. 
Informacje te są udostępniane urzędowo 
ustanowionemu systemowi rodzimego 
państwa członkowskiego emitenta akcji, o 
którym mowa w art. 21 ust. 2 dyrektywy 
2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady21.

skreślony

21 Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.
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Uzasadnienie

see amendments on articles 7 and 8

Poprawka 321
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Właściwy organ może zadecydować, 
czy na mocy jakiegokolwiek artykułu 
należy dokonać jakiegokolwiek 
ujawnienia pozycji posiadanych w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzania, chyba że w momencie 
wejścia w życie lub po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia wartość 
procentowa pozycji w posiadaniu osoby 
fizycznej lub prawnej zmienia się 
osiągając próg lub spadając poniżej progu 
powodującego obowiązek zgłoszenia lub 
publikacji ze względu na celowe działanie 
tej osoby.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo szoku rynkowego wynikającego z wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, właściwy organ może zadecydować, czy należy wprowadzić w 
życie wymóg ujawnienia w odniesieniu do istniejących pozycji będących w posiadaniu w 
momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.  Właściwy organ powinien 
zadecydować, czy od inwestorów powinno się wymagać ujawnienia jedynie za pierwszym 
razem, gdy w wyniku sprzedaży czynnej ich pozycja przekroczy właściwy próg nakładający 
obowiązek ujawnienia.
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Poprawka 322
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony
Informacje przekazywane ESMA

1. Właściwe organy przekazują ESMA co 
kwartał, w zbiorczej formie, informacje 
dotyczące pozycji krótkich netto 
dotyczących akcji lub długu państwowego 
oraz niepokrytych pozycji z tytułu swapów 
ryzyka kredytowego, w przypadku których 
dany właściwy organ jest odpowiednim 
właściwym organem i otrzymuje 
zgłoszenia na mocy art. 5-8.
2. Aby móc wykonywać swoje obowiązki 
na mocy niniejszego rozporządzenia, 
ESMA może w dowolnym czasie żądać od 
odpowiedniego właściwego organu 
państwa członkowskiego dodatkowych 
informacji na temat pozycji krótkich netto 
dotyczących akcji lub długu państwowego 
lub niepokrytych pozycji z tytułu swapów 
ryzyka kredytowego.
Właściwy organ przekazuje ESMA żądane 
informacje najpóźniej w terminie siedmiu 
dni kalendarzowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ ESMA otrzymuje zgłoszenia, nie ma konieczności dostarczania mu, zgodnie z 
niniejszym artykułem, jakichkolwiek informacji.

Poprawka 323
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy przekazują ESMA co 
kwartał, w zbiorczej formie, informacje 
dotyczące pozycji krótkich netto 
dotyczących akcji lub długu państwowego 
oraz niepokrytych pozycji z tytułu swapów 
ryzyka kredytowego, w przypadku których 
dany właściwy organ jest odpowiednim 
właściwym organem i otrzymuje 
zgłoszenia na mocy art. 5-8.

1. Właściwe organy przekazują ESMA co 
kwartał, w zbiorczej formie, informacje 
dotyczące pozycji krótkich netto 
dotyczących papierów wartościowych, 
indeksów lub długu państwowego, w 
przypadku których dany właściwy organ 
jest odpowiednim właściwym organem i 
otrzymuje zgłoszenia na mocy art. 5-8.

Or. en

Poprawka 324
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby móc wykonywać swoje obowiązki na 
mocy niniejszego rozporządzenia, ESMA 
może w dowolnym czasie żądać od 
odpowiedniego właściwego organu 
państwa członkowskiego dodatkowych 
informacji na temat pozycji krótkich netto 
dotyczących akcji lub długu państwowego 
lub niepokrytych pozycji z tytułu swapów 
ryzyka kredytowego.

Aby móc wykonywać swoje obowiązki na 
mocy niniejszego rozporządzenia, ESMA 
może w dowolnym czasie żądać od 
odpowiedniego właściwego organu 
państwa członkowskiego dodatkowych 
informacji na temat pozycji krótkich netto 
dotyczących papierów wartościowych, 
indeksów lub długu państwowego.

Or. en

Poprawka 325
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 3 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

NIEPOKRYTA KRÓTKA SPRZEDAŻ TRAKTOWANIE SPRZEDAŻY 
KRÓTKIEJ I SWAPÓW RYZYKA 
KREDYTOWEGO
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Poprawka 326
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia dotyczące niepokrytej 
krótkiej sprzedaży

Krótka sprzedaż z pokryciem

Or. en

Poprawka 327
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia dotyczące niepokrytej 
krótkiej sprzedaży

Ograniczenia dotyczące niepokrytej 
krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka 
kredytowego

Or. en

Poprawka 328
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży, kiedy
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
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Poprawka 329
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

1. Osoba fizyczna lub prawna może być 
posiadaczem pozycji krótkiej netto z tytułu
akcji dopuszczonej do obrotu w systemie 
obrotu, tylko gdy pod koniec dnia 
handlowego, w czasie którego została 
osiągnięta ta pozycja, spełniony jest jeden 
z następujących warunków:

Or. en

Poprawka 330
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać sprzedaży akcji dopuszczonej do 
obrotu w systemie obrotu, jeżeli oczekuje 
się, że wynikiem tej sprzedaży będzie 
pozycja krótka netto z tytułu właściwej 
akcji na zakończenie transakcji, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia miałyby w tym przypadku niekorzystny wpływ na płynność rynków długu 
państwowego i byłyby niewspółmierne do ryzyka systemowego, jakie stwarzają takie pozycje.  
Może to zwiększyć koszty państw członkowskich przy gromadzeniu funduszy na usługi 
publiczne typu opieka zdrowotna, emerytury i opieka socjalna.
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Poprawka 331
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
tylko wówczas, gdy spełniony jest jeden z 
następujących warunków:

Or. en

Uzasadnienie

Instrumenty długu państwowego powinny być całkowicie zwolnione z tych wymogów.

Poprawka 332
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu 
dłużnego tylko wówczas, gdy spełniony 
jest jeden z następujących warunków:

Or. en
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Poprawka 333
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu
dłużnego tylko wówczas, gdy spełniony 
jest jeden z następujących warunków:

Or. de

Poprawka 334
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy do godz. 
23:59 w dniu handlowym, w którym osoba 
ta dokonuje sprzedaży krótkiej, spełniony 
jest jeden z następujących warunków:

Or. en

Poprawka 335
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna może 1. Osoba fizyczna lub prawna może 
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dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy na 
koniec dnia handlowego spełniony jest 
jeden z następujących warunków:

Or. en

Uzasadnienie

Ewentualny zakaz powinien koncentrować się na obszarach, gdzie z manipulacyjnymi 
działaniami można sobie skutecznie poradzić bez wywierania negatywnego wpływu na 
korzyści dla wydajności rynku wynikające z niepokrytych transakcji krótkich.

Poprawka 336
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy na 
koniec danego dnia handlowego spełniony 
jest jeden z następujących warunków:

Or. en


