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Poprawka 337
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osoba fizyczna lub prawna pożyczyła 
daną akcję lub instrument długu 
państwowego;

a) osoba fizyczna lub prawna pożyczyła 
daną akcję;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osoba fizyczna lub prawna pożyczyła 
daną akcję lub instrument długu 
państwowego;

a) osoba fizyczna lub prawna pożyczyła 
daną akcję lub odkupiła daną akcję;

Or. en

Uzasadnienie

Elastyczność śróddzienna w zakresie pożyczania instrumentów finansowych złagodziłaby 
negatywne skutki ograniczeń dla płynności przy jednoczesnym utrzymaniu ogólnej intencji 
Komisji dotyczącej uniknięcia niedokonania rozrachunku. Instrumenty długu publicznego 
powinny być całkowicie zwolnione z wymogów.
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Poprawka 339
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osoba fizyczna lub prawna pożyczyła 
daną akcję lub instrument długu 
państwowego;

a) osoba fizyczna lub prawna pożyczyła 
instrument finansowy;

Or. en

Poprawka 340
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osoba fizyczna lub prawna pożyczyła 
daną akcję lub instrument długu
państwowego;

a) osoba fizyczna lub prawna pożyczyła 
daną akcję lub instrument dłużny,

Or. de

Poprawka 341
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba fizyczna lub prawna zawarła 
umowę pożyczki danej akcji lub 
instrumentu długu państwowego;

skreślona

Or. en
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Poprawka 342
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba fizyczna lub prawna zawarła 
umowę pożyczki danej akcji lub 
instrumentu długu państwowego;

b) osoba fizyczna lub prawna zawarła 
umowę pożyczki danej akcji lub ma w 
pełni zaskarżalne roszczenie na mocy 
umowy lub prawa rzeczowego do 
uzyskania prawa własności do 
odpowiedniej liczby papierów 
wartościowych tej samej klasy, w związku 
z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie;

Or. en

Uzasadnienie

Zdarza się, że sprzedający ma niekwestionowane prawo umowne do otrzymania 
równorzędnych akcji.  Trudno zrozumieć, dlaczego w art. 12 skoncentrowano się tylko na 
pożyczaniu, gdyż prawo do otrzymania prawa własności może nawet być bardziej trwałym 
prawem. Tak wąska definicja może mieć duży wpływ na strategie zarządzania portfelem na 
rynku.  Tym kwestiom można zaradzić, zmieniając wymogi ujęte w art. 12. Instrumenty długu 
publicznego powinny być całkowicie zwolnione z wymogów.

Poprawka 343
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba fizyczna lub prawna zawarła 
umowę pożyczki danej akcji lub
instrumentu długu państwowego;

b) osoba fizyczna lub prawna zawarła 
umowę pożyczki instrumentu 
finansowego;

Or. en
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Poprawka 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba fizyczna lub prawna zawarła 
umowę pożyczki danej akcji lub 
instrumentu długu państwowego;

b) osoba fizyczna lub prawna zawarła 
umowę ramową pożyczki danej akcji;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawek jest uznanie za pokrytą sprzedaży opartej na „umowie ramowej”, na mocy 
której strona trzecia zobowiązuje się do pożyczenia pewnego koszyka papierów 
wartościowych, lub na jakimkolwiek innym porozumieniu, na mocy którego możliwe jest 
dokonanie rozrachunku w terminie.

Poprawka 345
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba fizyczna lub prawna zawarła 
umowę pożyczki danej akcji lub 
instrumentu długu państwowego;

b) osoba fizyczna lub prawna zawarła 
umowę pożyczki danej akcji;

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia miałyby w tym przypadku niekorzystny wpływ na płynność rynków długu 
publicznego i byłyby niewspółmierne do ryzyka systemowego, jakie stwarzają takie pozycje. 
Może to zwiększyć koszty państw członkowskich przy gromadzeniu funduszy na usługi 
użyteczności publicznej typu opieka zdrowotna, emerytury i opieka socjalna.
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Poprawka 346
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba fizyczna lub prawna zawarła 
umowę pożyczki danej akcji lub 
instrumentu długu państwowego;

b) osoba fizyczna lub prawna zawarła 
umowę pożyczki danej akcji lub 
instrumentu dłużnego;

Or. en

Poprawka 347
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoba fizyczna lub prawna zawarła 
umowę pożyczki danej akcji lub 
instrumentu długu państwowego;

b) osoba fizyczna lub prawna zawarła 
umowę pożyczki danej akcji lub 
instrumentu dłużnego;

Or. de

Poprawka 348
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument 
długu państwowego zostały zlokalizowane 
i zarezerwowane do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

skreślona

Or. en
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Poprawka 349
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument 
długu państwowego zostały zlokalizowane 
i zarezerwowane do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

skreślona

Or. en

Poprawka 350
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument 
długu państwowego zostały zlokalizowane 
i zarezerwowane do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

c) nie chodzi o nagą krótką sprzedaż.

Or. de

Poprawka 351
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument 
długu państwowego zostały zlokalizowane 
i zarezerwowane do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

c) osoba fizyczna lub prawna ma 
uzasadnione podstawy, by sądzić, że akcja 
jest dostępna w celu pożyczki, w związku 
z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne brzmienie jest bardziej restrykcyjne, niż to konieczne, i może być różnie 
interpretowane w zależności od tego, co stanowi potwierdzenie pożyczki. Zaproponowana 
poprawka zapewnia spójność tekstu z głównymi aktami prawnymi. Instrumenty długu 
publicznego powinny być całkowicie zwolnione z wymogów.

Poprawka 352
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument 
długu państwowego zostały zlokalizowane 
i zarezerwowane do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, na podstawie której mają 
uzasadnione podstawy, by sądzić, że 
istnieje możliwość pożyczki akcji, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

Or. en
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Poprawka 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument 
długu państwowego zostały zlokalizowane 
i zarezerwowane do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, na podstawie której mają 
uzasadnione podstawy, by sądzić, że 
możliwe jest dokonanie rozrachunku w 
odpowiednim terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawek jest uznanie za zabezpieczoną sprzedaży opartej na „umowie ramowej”, na 
mocy której strona trzecia zobowiązuje się do pożyczenia pewnego koszyka papierów 
wartościowych, lub na jakimkolwiek innym porozumieniu, na mocy którego możliwe jest 
dokonanie rozrachunku w terminie.

Poprawka 354
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument długu 
państwowego zostały zlokalizowane i 
zarezerwowane do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

c) osoba fizyczna lub prawna ma 
uzasadnione podstawy, by sądzić, że akcja 
lub instrument długu państwowego mogą 
być zlokalizowane i zarezerwowane do 
celów ich pożyczki na rzecz danej osoby 
fizycznej lub prawnej, w związku z czym 
możliwe jest dokonanie rozrachunku w 
odpowiednim terminie.

Or. en
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Uzasadnienie

Brzmienie art. 12 ust. 1 lit. c) należy zmienić tak, by odzwierciedlało amerykańską ustawę 
Dodd-Frank (uzasadnione oczekiwania). Bardziej restrykcyjna zasada zapewnienia 
dostępności instrumentu w momencie rozrachunku (zasada „locate”) w UE może nie sprzyjać 
rynkom europejskim na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka 355
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument 
długu państwowego zostały zlokalizowane 
i zarezerwowane do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja została 
zlokalizowana do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Transakcje śróddzienne nie stwarzają większego ryzyka, gdyż krótkie pozycje nie są na tyle 
długo trzymane, by wymagały rozrachunku. Wymóg, by dany instrument został potwierdzony 
jako zarezerwowany przed krótką sprzedażą jest niewspółmiernie restrykcyjny i doprowadzi 
do znaczącego wzrostu kosztów pożyczania ponoszonych przez emitentów. Nawet wymóg 
„locate” dotyczący długu publicznego jest niewspółmierny, zważywszy na niewielką liczbę 
nieudanych transakcji handlowych, i doprowadzi do znaczącego wzrostu kosztów 
ponoszonych przez rządy UE w celu pozyskania kapitału.

Poprawka 356
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument długu 
państwowego zostały zlokalizowane i 
zarezerwowane do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument długu 
państwowego zostały zlokalizowane na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie
rozrachunku w odpowiednim terminie.

Or. en

Poprawka 357
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument długu 
państwowego zostały zlokalizowane i
zarezerwowane do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument długu 
państwowego zostały zlokalizowane lub
zarezerwowane do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

Or. en

Poprawka 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) osoba fizyczna lub prawna dokonała 
zakupu lub zleciła tego samego dnia 
wykonanie równorzędnej ilości praw 
poboru.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem tej nowej litery jest wyjaśnienie – w kontekście powiększenia kapitału w przypadku 
praw poboru – że arbitraż w przypadku akcji i praw jest dozwolony, również w trybie 
śróddziennym.

Poprawka 359
Liem Hoang Ngoc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) instrument finansowy jest 
przedmiotem krótkiej sprzedaży po cenie 
wyższej niż cena ostatniej transakcji 
poprzedzającej krótką sprzedaż (up-tick) 
lub po cenie równej cenie ostatniej 
transakcji, jeśli jest ona wyższa niż cena 
ostatniej transakcji dokonanej po cenie 
różnej od mającej nastąpić transakcji 
krótkiej sprzedaży (zero up-tick).

Or. en

Poprawka 360
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki określone w niniejszym artykule 
mają zastosowanie do transakcji 
dokonanych na rynkach kasowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że wymogi mają zastosowanie tylko do rynku kasowego, tj. że nie 



PE456.805v02-00 14/111 AM\854948PL.doc

PL

obejmują kontraktów krótkoterminowych futures; kontrakt dotyczący handlu akcją z 
późniejszą dostawą.

Poprawka 361
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Osoba fizyczna lub prawna może 
zawrzeć transakcję swapu ryzyka 
kredytowego dotyczącego zobowiązania 
państwa członkowskiego lub Unii 
wyłącznie, jeżeli posiada długą pozycję z 
tytułu długu państwowego tego emitenta 
lub inny widoczny interes w odniesieniu 
do suwerennego państwa.

Or. en

Poprawka 362
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania przepisów ust. 1 
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
wykonawczych określających typy umów, 
które odpowiednio zapewniają dostępność 
akcji lub instrumentu długu państwowego 
na potrzeby rozrachunku.

2. W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania przepisów ust. 1 
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
wykonawczych określających, co stanowi 
uzasadnione podstawy, by sądzić, że akcja 
będzie dostępna w celu pożyczki, tak by 
rozrachunku można było dokonać w 
terminie.

Or. en
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Uzasadnienie

Obecne brzmienie jest bardziej restrykcyjne, niż to konieczne, i może być różnie 
interpretowane w zależności od tego, co stanowi potwierdzenie pożyczki. Zaproponowana 
poprawka zapewnia spójność tekstu z głównymi aktami prawnymi. Instrumenty długu 
publicznego powinny być całkowicie zwolnione z wymogów.

Poprawka 363
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania przepisów ust. 1 
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
wykonawczych określających typy umów, 
które odpowiednio zapewniają dostępność
akcji lub instrumentu długu państwowego 
na potrzeby rozrachunku.

2. W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania przepisów ust. 1 
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
wykonawczych określających typy umów,
na podstawie których można mieć 
uzasadnione oczekiwania związane z 
dostępnością akcji lub instrumentu długu 
państwowego na potrzeby rozrachunku.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie art. 12 ust. 1 lit. c) należy zmienić tak, by odzwierciedlało amerykańską ustawę 
Dodd-Frank (uzasadnione oczekiwania). Bardziej restrykcyjna zasada zapewnienia 
dostępności instrumentu w momencie rozrachunku (zasada „locate”) w UE może nie sprzyjać 
rynkom europejskim na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka 364
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia jednolitych 2. W celu zapewnienia jednolitych 
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warunków stosowania przepisów ust. 1 
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
wykonawczych określających typy umów, 
które odpowiednio zapewniają dostępność 
akcji lub instrumentu długu państwowego
na potrzeby rozrachunku.

warunków stosowania przepisów ust. 1 
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
wykonawczych określających typy umów, 
które odpowiednio zapewniają dostępność 
instrumentu finansowego na potrzeby 
rozrachunku.

Or. en

Poprawka 365
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja uwzględnia w szczególności 
potrzebę utrzymania płynności rynków, w 
tym zwłaszcza rynku obligacji 
państwowych i rynków odkupu obligacji 
państwowych (rynków repo).

Komisja uwzględnia w szczególności 
potrzebę utrzymania skuteczności rynków, 
w tym zwłaszcza rynków obligacji 
państwowych i rynków odkupu obligacji 
państwowych (rynków repo).

Or. en

Poprawka 366
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit czwarty 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA przedstawia Komisji projekty tych 
technicznych standardów wykonawczych 
najpóźniej do dnia [1 stycznia 2012 r].

ESA (ESMA) przedstawia Komisji 
projekty tych wykonawczych standardów 
technicznych do dnia 1 stycznia 2012 r.
Ponadto ESA (ESMA) opracowuje 
kryteria w celu określenia, kiedy osoba 
fizyczna lub prawna może zawrzeć 
transakcję swapu ryzyka kredytowego 
dotyczącego zobowiązania państwa 
członkowskiego lub Unii, jeśli nie posiada 
długiej pozycji z tytułu długu 
państwowego tego emitenta.
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Or. en

Poprawka 367
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Krótkie sprzedaże akcji lub dłużnych 
papierów wartościowych dotyczących 
surowców i swapów ryzyka kredytowego 
są zabronione.

Or. de

Poprawka 368
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Krótka sprzedaż akcji i obligacji 
spółek surowcowych jest zabroniona.

Or. en

Uzasadnienie

Można się spodziewać wysokiej zmienności cen żywności i surowców wskutek zmiany klimatu. 
Krótka sprzedaż CDS postrzegana jest jako jedna z przyczyn kryzysu w strefie euro, który 
rozpoczął się na wiosnę 2010 r. Zakaz krótkiej sprzedaży CDS jest konieczny, by podtrzymać 
konsolidację finansów publicznych państw członkowskich UE.  Ponadto nie jest wymagana 
dodatkowa płynność dla tego rynku; ryzyko niewykonania zobowiązania można pokryć za 
pomocą tradycyjnych instrumentów.

Poprawka 369
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Krótkiej sprzedaży akcji lub 
instrumentu dłużnego można dokonać 
tylko wówczas, jeżeli następuje 
bezpośrednio po wzroście kursu akcji lub 
jeżeli kurs akcji pozostaje niezmieniony w 
stosunku do ceny nabycia.

Or. de

Poprawka 370
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Akcje lub instrumenty dłużne mogą 
podlegać krótkiej sprzedaży wyłącznie 
wówczas, gdy transakcja ma miejsce tuż 
po wzroście lub utrzymaniu ceny akcji po 
stopie ofertowej. 

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki zastosowaniu zasady up-tick można uniknąć nadmiernych spadków cen.

Poprawka 371
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Niepokryta krótka sprzedaż

Niepokryta krótka sprzedaż jest zakazana.
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Or. en

Uzasadnienie

Niepokryta krótka sprzedaż zwiększa ryzyko manipulacji na rynku, niedokonania rozrachunku 
i zmienności na rynkach. Ponadto niepokryta krótka sprzedaż prowadzi do transakcji celowo 
nieudanych, aby manipulować ceną papierów wartościowych, a tym samym czerpać korzyść z 
arbitrażu lub uniknąć kosztów finansowania zewnętrznego związanych z regularnymi 
transakcjami krótkiej sprzedaży. Niepokryta krótka sprzedaż jest zakazana, gdyż stanowi 
wprowadzenie w błąd przez sprzedawcę co do własności papierów wartościowych.

Poprawka 372
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Naga krótka sprzedaż

Naga krótka sprzedaż jest zakazana.

Or. en

Poprawka 373
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12b
Niepokryte pozycje z tytułu swapu ryzyka 

kredytowego
Niepokryte pozycje z tytułu swapu ryzyka 
kredytowego są zakazane.

Or. en
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Amendment 374
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12b
Ograniczenia niepokrytych transakcji 

swapów ryzyka kredytowego
Osoba fizyczna lub prawna zawiera 
transakcje swapu ryzyka kredytowego 
dotyczącego zobowiązania państwa 
członkowskiego, Unii lub osoby prawnej 
wyłącznie, jeżeli posiada długą pozycję z 
tytułu długu tego emitenta.

Or. en

Poprawka 375
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreślony

Procedury zakupu na otwartym rynku i 
grzywny za rozrachunek po terminie

1. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub 
partnera centralnego świadczącego usługi 
rozliczeniowe na rzecz systemu obrotu 
procedur, które spełniają wszystkie 
następujące wymogi:
a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego w systemie obrotu nie jest w 
stanie dostarczyć tych akcji lub 
instrumentów długu publicznego do celów 
rozrachunku w terminie czterech dni 
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handlowych od dnia transakcji lub – w 
przypadku działalności animatora rynku –
sześciu dni handlowych od dnia 
transakcji, to uruchamiane są 
automatycznie procedury, w ramach 
których system obrotu lub partner 
centralny dokonuje na otwartym rynku 
zakupu akcji lub instrumentów długu 
publicznego, aby zapewnić ich 
dostarczenie do celów rozrachunku;
b) jeżeli system obrotu lub partner 
centralny nie jest w stanie dokonać na 
otwartym rynku zakupu akcji lub 
instrumentów długu publicznego w celu 
ich dostarczenia, to wypłaca kupującemu 
rekompensatę pieniężną na podstawie 
wartości akcji lub instrumentów dłużnych,
które miały być dostarczone w dacie 
dostawy, oraz dodatkową kwotę z tytułu 
ewentualnych strat poniesionych przez 
kupującego;
c) osoba fizyczna lub prawna, która nie 
wywiąże się z rozrachunku, płaci 
systemowi obrotu lub partnerowi 
centralnemu kwotę pokrywającą wszystkie 
kwoty wypłacone na mocy lit. a) i b).
2. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub system 
rozrachunkowy świadczący usługi 
rozrachunku akcji lub instrumentów 
długu państwowego procedur 
gwarantujących, że jeśli osoba fizyczna 
lub prawna, która sprzedaje w systemie 
obrotu akcje lub instrumenty długu 
państwowego, nie wywiąże się z dostawy 
tych akcji lub instrumentów długu 
państwowego w terminie rozrachunku, to 
jest ona wówczas zobowiązana do 
wnoszenia dziennych płatności na rzecz 
systemu obrotu lub systemu 
rozrachunkowego za każdy dzień trwania 
tego naruszenia.
Dzienne płatności są ustalone w takiej 
wysokości, że uniemożliwiają 
sprzedającemu osiągnięcie zysku z 
niedokonania rozrachunku oraz działają 
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odstraszająco na osoby fizyczne lub 
prawne niewywiązujące się z 
rozrachunku.
3. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, posiada 
regulamin, zgodnie z którym może 
zakazać osobie fizycznej lub prawnej 
będącej uczestnikiem systemu obrotu 
dokonywania nowych transakcji krótkiej 
sprzedaży akcji lub instrumentów długu 
państwowego w systemie obrotu dopóki 
osoba ta nie wywiąże się z rozrachunku 
transakcji wynikającej z krótkiej 
sprzedaży w tym systemie obrotu.

Or. en

Poprawka 376
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreślony
Procedury zakupu na otwartym rynku i 

grzywny za rozrachunek po terminie
1. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub 
partnera centralnego świadczącego usługi 
rozliczeniowe na rzecz systemu obrotu 
procedur, które spełniają wszystkie 
następujące wymogi:
a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego w systemie obrotu nie jest w 
stanie dostarczyć tych akcji lub 
instrumentów długu publicznego do celów 
rozrachunku w terminie czterech dni 
handlowych od dnia transakcji lub – w 
przypadku działalności animatora rynku –
sześciu dni handlowych od dnia 
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transakcji, to uruchamiane są 
automatycznie procedury, w ramach 
których system obrotu lub partner 
centralny dokonuje na otwartym rynku 
zakupu akcji lub instrumentów długu 
publicznego, aby zapewnić ich 
dostarczenie do celów rozrachunku;
b) jeżeli system obrotu lub partner 
centralny nie jest w stanie dokonać na 
otwartym rynku zakupu akcji lub 
instrumentów długu publicznego w celu 
ich dostarczenia, to wypłaca kupującemu 
rekompensatę pieniężną na podstawie 
wartości akcji lub instrumentów dłużnych, 
które miały być dostarczone w dacie 
dostawy, oraz dodatkową kwotę z tytułu 
ewentualnych strat poniesionych przez 
kupującego;
c) osoba fizyczna lub prawna, która nie 
wywiąże się z rozrachunku, płaci 
systemowi obrotu lub partnerowi 
centralnemu kwotę pokrywającą wszystkie 
kwoty wypłacone na mocy lit. a) i b).
2. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub system 
rozrachunkowy świadczący usługi 
rozrachunku akcji lub instrumentów 
długu państwowego procedur 
gwarantujących, że jeśli osoba fizyczna 
lub prawna, która sprzedaje w systemie 
obrotu akcje lub instrumenty długu 
państwowego, nie wywiąże się z dostawy 
tych akcji lub instrumentów długu 
państwowego w terminie rozrachunku, to 
jest ona wówczas zobowiązana do 
wnoszenia dziennych płatności na rzecz 
systemu obrotu lub systemu 
rozrachunkowego za każdy dzień trwania 
tego naruszenia. 
Dzienne płatności są ustalone w takiej 
wysokości, że uniemożliwiają 
sprzedającemu osiągnięcie zysku z 
niedokonania rozrachunku oraz działają 
odstraszająco na osoby fizyczne lub 
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prawne niewywiązujące się z 
rozrachunku.
3. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, posiada 
regulamin, zgodnie z którym może 
zakazać osobie fizycznej lub prawnej 
będącej uczestnikiem systemu obrotu 
dokonywania nowych transakcji krótkiej 
sprzedaży akcji lub instrumentów długu 
państwowego w systemie obrotu dopóki 
osoba ta nie wywiąże się z rozrachunku 
transakcji wynikającej z krótkiej 
sprzedaży w tym systemie obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Niedokonanie rozrachunku jest kwestią, która powinna zostać rozwiązana raczej 
horyzontalnie niż wertykalnie. Istnieje szereg powodów 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 przepisach dotyczących rozrachunku papierów 
wartościowych lub w rozporządzeniu w sprawie centralnego depozytu papierów 
wartościowych. Zob. także punkt 16a preambuły.

Poprawka 377
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedury zakupu na otwartym rynku i 
grzywny za rozrachunek po terminie

Procedury zakupu na otwartym rynku i 
sankcje administracyjne za rozrachunek 
po terminie

Or. en

Uzasadnienie

Termin „grzywna” nieprawidłowo kojarzy się z sankcją karną.
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Poprawka 378
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub 
partnera centralnego świadczącego usługi 
rozliczeniowe na rzecz systemu obrotu 
procedur, które spełniają wszystkie 
następujące wymogi:

skreślony

a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego w systemie obrotu nie jest w 
stanie dostarczyć tych akcji lub 
instrumentów długu publicznego do celów 
rozrachunku w terminie czterech dni 
handlowych od dnia transakcji lub – w 
przypadku działalności animatora rynku –
sześciu dni handlowych od dnia 
transakcji, to uruchamiane są 
automatycznie procedury, w ramach 
których system obrotu lub partner 
centralny dokonuje na otwartym rynku 
zakupu akcji lub instrumentów długu 
publicznego, aby zapewnić ich 
dostarczenie do celów rozrachunku;
b) jeżeli system obrotu lub partner 
centralny nie jest w stanie dokonać na 
otwartym rynku zakupu akcji lub 
instrumentów długu publicznego w celu 
ich dostarczenia, to wypłaca kupującemu 
rekompensatę pieniężną na podstawie 
wartości akcji lub instrumentów dłużnych, 
które miały być dostarczone w dacie 
dostawy, oraz dodatkową kwotę z tytułu 
ewentualnych strat poniesionych przez 
kupującego;
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c) osoba fizyczna lub prawna, która nie 
wywiąże się z rozrachunku, płaci 
systemowi obrotu lub partnerowi 
centralnemu kwotę pokrywającą wszystkie 
kwoty wypłacone na mocy lit. a) i b).

Or. en

Poprawka 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub 
partnera centralnego świadczącego usługi 
rozliczeniowe na rzecz systemu obrotu 
procedur, które spełniają wszystkie 
następujące wymogi:

1. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, działa w oparciu o 
uregulowania, których celem jest 
terminowe dokonanie rozrachunku. 
Przepisy te, uwzględniające procedury 
zakupu na otwartym rynku, są skuteczne i 
proporcjonalne oraz zniechęcają do 
nadużyć. 

Or. en

Poprawka 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub 
partnera centralnego świadczącego usługi 
rozliczeniowe na rzecz systemu obrotu 
procedur, które spełniają wszystkie 
następujące wymogi:

1. Partnerzy centralni świadczący usługi 
rozliczeniowe w odniesieniu do akcji 
działają w oparciu o procedury, które 
spełniają wszystkie następujące wymogi:

Or. en
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Poprawka 381
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub 
partnera centralnego świadczącego usługi 
rozliczeniowe na rzecz systemu obrotu 
procedur, które spełniają wszystkie 
następujące wymogi:

1. Izba rozliczeniowa lub system 
rozrachunkowy, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub 
partnera centralnego świadczącego usługi 
rozliczeniowe na rzecz systemu obrotu 
procedur, które spełniają wszystkie 
następujące wymogi:

Or. en

Uzasadnienie

System obrotu nie jest właściwą stroną. Podmiotem tego systemu powinny być izba 
rozliczeniowa lub system rozrachunkowy.

Poprawka 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego w systemie obrotu nie jest w 
stanie dostarczyć tych akcji lub 
instrumentów długu publicznego do celów 
rozrachunku w terminie czterech dni 
handlowych od dnia transakcji lub – w 
przypadku działalności animatora rynku –
sześciu dni handlowych od dnia 
transakcji, to uruchamiane są 
automatycznie procedury, w ramach 

skreślona
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których system obrotu lub partner 
centralny dokonuje na otwartym rynku 
zakupu akcji lub instrumentów długu 
publicznego, aby zapewnić ich 
dostarczenie do celów rozrachunku;

Or. en

Uzasadnienie

Poziom niewykonania rozrachunku jest niski w wyniku krótkiej sprzedaży. Działania związane 
z niedokonaniem rozrachunku powinny zostać ujęte w odrębnej inicjatywie legislacyjnej 
nieograniczonej do krótkiej sprzedaży. 

Poprawka 383
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego w systemie obrotu nie jest w 
stanie dostarczyć tych akcji lub 
instrumentów długu publicznego do celów 
rozrachunku w terminie czterech dni 
handlowych od dnia transakcji lub – w 
przypadku działalności animatora rynku –
sześciu dni handlowych od dnia 
transakcji, to uruchamiane są 
automatycznie procedury, w ramach 
których system obrotu lub partner 
centralny dokonuje na otwartym rynku 
zakupu akcji lub instrumentów długu 
publicznego, aby zapewnić ich 
dostarczenie do celów rozrachunku;

a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego w systemie obrotu nie jest w 
stanie dostarczyć tych akcji lub 
instrumentów długu publicznego do celów 
rozrachunku i nie dostarczy akcji lub 
instrumentów długu publicznego w 
terminie dokonania rozrachunku, 
wprowadza się system dyscypliny 
rynkowej obejmujący procedury zakupu 
na otwartym rynku oraz system grzywien, 
którym podlega taka osoba fizyczna lub 
prawna;

Or. en

Uzasadnienie

Systemy europejskie różnią się w zależności od systemu prawnego. Komisja Europejska 
powołała grupę branżową – grupę roboczą ds. harmonizacji cykli rozrachunków (HSCWG), 
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aby zaradzić brakowi harmonizacji i zwiększyć konkurencyjność europejskich rynków 
finansowych dzięki harmonizacji czasu koniecznego do dokonania rozrachunku transakcji. Za 
systemy warunków rozrachunku odpowiadają zwykle infrastruktury rozliczania i 
rozrachunku, w związku z czym lepiej byłoby je uwzględnić w akcie prawnym dotyczącym 
rozliczania i rozrachunku.

Poprawka 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego w systemie obrotu nie jest w 
stanie dostarczyć tych akcji lub 
instrumentów długu publicznego do celów 
rozrachunku w terminie czterech dni 
handlowych od dnia transakcji lub – w 
przypadku działalności animatora rynku –
sześciu dni handlowych od dnia 
transakcji, to uruchamiane są 
automatycznie procedury, w ramach 
których system obrotu lub partner 
centralny dokonuje na otwartym rynku 
zakupu akcji lub instrumentów długu 
publicznego, aby zapewnić ich 
dostarczenie do celów rozrachunku;

a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego nie jest w stanie dostarczyć 
tych akcji do celów rozrachunku w 
terminie sześciu dni handlowych od 
terminu rozrachunku, to uruchamiane są 
automatycznie procedury, w ramach 
których partner centralny dokonuje na 
otwartym rynku zakupu akcji, aby 
zapewnić ich dostarczenie do celów 
rozrachunku;

Or. en

Poprawka 385
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego w systemie obrotu nie jest w 

a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego w systemie obrotu nie jest w 
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stanie dostarczyć tych akcji lub 
instrumentów długu publicznego do celów 
rozrachunku w terminie czterech dni 
handlowych od dnia transakcji lub – w 
przypadku działalności animatora rynku –
sześciu dni handlowych od dnia 
transakcji, to uruchamiane są 
automatycznie procedury, w ramach 
których system obrotu lub partner 
centralny dokonuje na otwartym rynku 
zakupu akcji lub instrumentów długu 
publicznego, aby zapewnić ich 
dostarczenie do celów rozrachunku;

stanie dostarczyć tych akcji lub 
instrumentów długu publicznego do celów 
rozrachunku w terminie czterech dni 
handlowych od dnia transakcji, to 
uruchamiane są automatycznie procedury, 
w ramach których system obrotu lub 
partner centralny dokonuje na otwartym 
rynku zakupu akcji lub instrumentów długu 
publicznego, aby zapewnić ich 
dostarczenie do celów rozrachunku;

Or. en

Poprawka 386
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego w systemie obrotu nie jest w 
stanie dostarczyć tych akcji lub 
instrumentów długu publicznego do celów 
rozrachunku w terminie czterech dni 
handlowych od dnia transakcji lub – w 
przypadku działalności animatora rynku –
sześciu dni handlowych od dnia transakcji, 
to uruchamiane są automatycznie 
procedury, w ramach których system 
obrotu lub partner centralny dokonuje na 
otwartym rynku zakupu akcji lub 
instrumentów długu publicznego, aby 
zapewnić ich dostarczenie do celów 
rozrachunku;

a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego nie jest w stanie dostarczyć 
tych akcji lub instrumentów długu 
publicznego do celów rozrachunku w 
terminie czterech dni handlowych od dnia 
rozrachunku lub – w przypadku 
działalności animatora rynku – sześciu dni 
handlowych od dnia rozrachunku, to 
uruchamiane są automatycznie procedury, 
w ramach których izba rozliczeniowa lub 
system rozrachunkowy, lub partner 
centralny dokonuje na otwartym rynku lub 
w centralnym depozycie papierów 
wartościowych zakupu akcji lub 
instrumentów długu publicznego, aby 
zapewnić ich dostarczenie do celów 
rozrachunku;

Or. en
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Uzasadnienie

System obrotu nie jest właściwą stroną. Podmiotem tego systemu powinny być izba 
rozliczeniowa lub system rozrachunkowy.

Poprawka 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli system obrotu lub partner 
centralny nie jest w stanie dokonać na 
otwartym rynku zakupu akcji lub 
instrumentów długu publicznego w celu 
ich dostarczenia, to wypłaca kupującemu 
rekompensatę pieniężną na podstawie 
wartości akcji lub instrumentów dłużnych, 
które miały być dostarczone w dacie 
dostawy, oraz dodatkową kwotę z tytułu 
ewentualnych strat poniesionych przez 
kupującego;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poziom niewykonania rozrachunku jest niski w wyniku krótkiej sprzedaży. Działania związane 
z niedokonaniem rozrachunku powinny zostać ujęte w odrębnej inicjatywie legislacyjnej 
nieograniczonej do krótkiej sprzedaży. 

Poprawka 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli system obrotu lub partner 
centralny nie jest w stanie dokonać na 

b) jeżeli partner centralny nie jest w stanie 
dokonać na otwartym rynku zakupu akcji 



PE456.805v02-00 32/111 AM\854948PL.doc

PL

otwartym rynku zakupu akcji lub 
instrumentów długu publicznego w celu 
ich dostarczenia, to wypłaca kupującemu 
rekompensatę pieniężną na podstawie 
wartości akcji lub instrumentów dłużnych, 
które miały być dostarczone w dacie 
dostawy, oraz dodatkową kwotę z tytułu 
ewentualnych strat poniesionych przez 
kupującego;

lub instrumentów długu publicznego w 
celu ich dostarczenia, to wypłaca 
kupującemu rekompensatę pieniężną na 
podstawie wartości akcji, które miały być 
dostarczone w dacie dostawy, oraz 
dodatkową kwotę z tytułu ewentualnych 
strat poniesionych przez kupującego;

Or. en

Poprawka 389
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli system obrotu lub partner 
centralny nie jest w stanie dokonać na 
otwartym rynku zakupu akcji lub 
instrumentów długu publicznego w celu 
ich dostarczenia, to wypłaca kupującemu 
rekompensatę pieniężną na podstawie 
wartości akcji lub instrumentów dłużnych, 
które miały być dostarczone w dacie 
dostawy, oraz dodatkową kwotę z tytułu 
ewentualnych strat poniesionych przez 
kupującego;

b) jeżeli izba rozliczeniowa, system 
rozrachunkowy lub partner centralny nie 
jest w stanie dokonać na otwartym rynku 
zakupu akcji lub instrumentów długu 
publicznego w celu ich dostarczenia, to 
wypłaca kupującemu rekompensatę 
pieniężną na podstawie wartości akcji lub 
instrumentów dłużnych, które miały być 
dostarczone w dacie dostawy, oraz 
dodatkową kwotę z tytułu ewentualnych 
strat poniesionych przez kupującego;

Or. en

Uzasadnienie

System obrotu nie jest właściwą stroną. Podmiotem tego systemu powinny być izba 
rozliczeniowa lub system rozrachunkowy.

Poprawka 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna, która nie 
wywiąże się z rozrachunku, płaci 
systemowi obrotu lub partnerowi 
centralnemu kwotę pokrywającą wszystkie 
kwoty wypłacone na mocy lit. a) i b).

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poziom niewykonania rozrachunku jest niski w wyniku krótkiej sprzedaży. Działania związane 
z niedokonaniem rozrachunku powinny zostać ujęte w odrębnej inicjatywie legislacyjnej 
nieograniczonej do krótkiej sprzedaży. 

Poprawka 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna, która nie 
wywiąże się z rozrachunku, płaci 
systemowi obrotu lub partnerowi 
centralnemu kwotę pokrywającą wszystkie 
kwoty wypłacone na mocy lit. a) i b).

c) osoba fizyczna lub prawna, która nie 
wywiąże się z rozrachunku, płaci 
partnerowi centralnemu kwotę 
pokrywającą wszystkie kwoty wypłacone 
na mocy lit. a) i b).

Or. en

Poprawka 392
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna, która nie 
wywiąże się z rozrachunku, płaci 
systemowi obrotu lub partnerowi 
centralnemu kwotę pokrywającą wszystkie 

c) osoba fizyczna lub prawna, która nie 
wywiąże się z rozrachunku, płaci izbie 
rozliczeniowej, systemowi 
rozrachunkowemu lub partnerowi 
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kwoty wypłacone na mocy lit. a) i b). centralnemu kwotę pokrywającą wszystkie 
kwoty wypłacone na mocy lit. a) i b).

Or. en

Uzasadnienie

System obrotu nie jest właściwą stroną. Podmiotem tego systemu powinny być izba 
rozliczeniowa lub system rozrachunkowy.

Poprawka 393
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub system 
rozrachunkowy świadczący usługi 
rozrachunku akcji lub instrumentów 
długu państwowego procedur 
gwarantujących, że jeśli osoba fizyczna 
lub prawna, która sprzedaje w systemie 
obrotu akcje lub instrumenty długu 
państwowego, nie wywiąże się z dostawy 
tych akcji lub instrumentów długu 
państwowego w terminie rozrachunku, to 
jest ona wówczas zobowiązana do 
wnoszenia dziennych płatności na rzecz 
systemu obrotu lub systemu 
rozrachunkowego za każdy dzień trwania 
tego naruszenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub system 
rozrachunkowy świadczący usługi 
rozrachunku akcji lub instrumentów 
długu państwowego procedur 
gwarantujących, że jeśli osoba fizyczna 
lub prawna, która sprzedaje w systemie 
obrotu akcje lub instrumenty długu 
państwowego, nie wywiąże się z dostawy 
tych akcji lub instrumentów długu 
państwowego w terminie rozrachunku, to 
jest ona wówczas zobowiązana do 
wnoszenia dziennych płatności na rzecz 
systemu obrotu lub systemu 
rozrachunkowego za każdy dzień trwania 
tego naruszenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poziom niewykonania rozrachunku jest niski w wyniku krótkiej sprzedaży. Działania związane 
z niedokonaniem rozrachunku powinny zostać ujęte w odrębnej inicjatywie legislacyjnej 
nieograniczonej do krótkiej sprzedaży. 

Poprawka 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub system
rozrachunkowy świadczący usługi 
rozrachunku akcji lub instrumentów długu 
państwowego procedur gwarantujących, 

2. System rozrachunkowy świadczący 
usługi rozrachunku akcji działa w oparciu 
o procedury gwarantujące, że jeśli osoba 
fizyczna lub prawna, która sprzedaje akcje, 
nie wywiąże się z dostawy tych akcji w 
terminie rozrachunku, to jest ona wówczas 
zobowiązana do wnoszenia dziennych 
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że jeśli osoba fizyczna lub prawna, która 
sprzedaje w systemie obrotu akcje lub 
instrumenty długu państwowego, nie 
wywiąże się z dostawy tych akcji lub 
instrumentów długu państwowego w 
terminie rozrachunku, to jest ona wówczas 
zobowiązana do wnoszenia dziennych 
płatności na rzecz systemu obrotu lub
systemu rozrachunkowego za każdy dzień 
trwania tego naruszenia.

płatności na rzecz systemu 
rozrachunkowego za każdy dzień trwania 
tego naruszenia.

Or. en

Poprawka 396
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub system 
rozrachunkowy świadczący usługi 
rozrachunku akcji lub instrumentów 
długu państwowego procedur 
gwarantujących, że jeśli osoba fizyczna lub 
prawna, która sprzedaje w systemie obrotu
akcje lub instrumenty długu państwowego, 
nie wywiąże się z dostawy tych akcji lub 
instrumentów długu państwowego w 
terminie rozrachunku, to jest ona wówczas 
zobowiązana do wnoszenia dziennych 
płatności na rzecz systemu obrotu lub 
systemu rozrachunkowego za każdy dzień 
trwania tego naruszenia.

2. Izba rozliczeniowa lub system 
rozrachunkowy, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie procedur gwarantujących, że 
jeśli osoba fizyczna lub prawna, która 
sprzedaje akcje lub instrumenty długu 
państwowego, nie wywiąże się z dostawy 
tych akcji lub instrumentów długu 
państwowego w terminie rozrachunku, to 
jest ona wówczas zobowiązana do 
wnoszenia dziennych płatności na rzecz 
izby rozliczeniowej lub systemu 
rozrachunkowego za każdy dzień trwania 
tego naruszenia.

Or. en

Uzasadnienie

System obrotu nie jest właściwą stroną. Podmiotem tego systemu powinny być izba 
rozliczeniowa lub system rozrachunkowy.
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Poprawka 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dzienne płatności są ustalone w takiej 
wysokości, że uniemożliwiają 
sprzedającemu osiągnięcie zysku z 
niedokonania rozrachunku oraz działają 
odstraszająco na osoby fizyczne lub 
prawne niewywiązujące się z 
rozrachunku.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poziom niewykonania rozrachunku jest niski w wyniku krótkiej sprzedaży. Działania związane 
z niedokonaniem rozrachunku powinny zostać ujęte w odrębnej inicjatywie legislacyjnej 
nieograniczonej do krótkiej sprzedaży. 

Poprawka 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dzienne płatności są ustalone w takiej 
wysokości, że uniemożliwiają 
sprzedającemu osiągnięcie zysku z 
niedokonania rozrachunku oraz działają 
odstraszająco na osoby fizyczne lub 
prawne niewywiązujące się z rozrachunku.

Dzienne płatności są ustalone w takiej 
wysokości, że działają odstraszająco na 
osoby fizyczne lub prawne niewywiązujące 
się z rozrachunku.

Or. en
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Poprawka 399
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dzienne płatności są ustalone w takiej 
wysokości, że uniemożliwiają 
sprzedającemu osiągnięcie zysku z 
niedokonania rozrachunku oraz działają 
odstraszająco na osoby fizyczne lub 
prawne niewywiązujące się z rozrachunku.

Kary są ustalone w takiej wysokości, że 
uniemożliwiają sprzedającemu osiągnięcie 
zysku z niedokonania rozrachunku oraz 
działają odstraszająco na osoby fizyczne 
lub prawne niewywiązujące się z 
rozrachunku.

Or. en

Poprawka 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, posiada 
regulamin, zgodnie z którym może 
zakazać osobie fizycznej lub prawnej 
będącej uczestnikiem systemu obrotu 
dokonywania nowych transakcji krótkiej 
sprzedaży akcji lub instrumentów długu 
państwowego w systemie obrotu dopóki 
osoba ta nie wywiąże się z rozrachunku 
transakcji wynikającej z krótkiej 
sprzedaży w tym systemie obrotu.

skreślony

Or. en

Poprawka 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, posiada 
regulamin, zgodnie z którym może 
zakazać osobie fizycznej lub prawnej 
będącej uczestnikiem systemu obrotu 
dokonywania nowych transakcji krótkiej 
sprzedaży akcji lub instrumentów długu 
państwowego w systemie obrotu dopóki 
osoba ta nie wywiąże się z rozrachunku 
transakcji wynikającej z krótkiej 
sprzedaży w tym systemie obrotu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poziom niewykonania rozrachunku jest niski w wyniku krótkiej sprzedaży. Działania związane 
z niedokonaniem rozrachunku powinny zostać ujęte w odrębnej inicjatywie legislacyjnej 
nieograniczonej do krótkiej sprzedaży. 

Poprawka 402
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, posiada 
regulamin, zgodnie z którym może 
zakazać osobie fizycznej lub prawnej 
będącej uczestnikiem systemu obrotu 
dokonywania nowych transakcji krótkiej 
sprzedaży akcji lub instrumentów długu 
państwowego w systemie obrotu dopóki 
osoba ta nie wywiąże się z rozrachunku 
transakcji wynikającej z krótkiej 
sprzedaży w tym systemie obrotu.

3. Choć warunki rozrachunku są ważnym 
elementem dobrze funkcjonujących 
rynków finansowych, szczegóły techniczne 
systemów warunków rozrachunku nie są 
objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia i określone są w 
stosownym wniosku ustawodawczym 
Komisji dotyczącym rozliczania i 
rozrachunku z uwzględnieniem ustaleń 
Komisji i branży w tym zakresie. W 
związku z tym do końca 2011 r. Komisja 
wystąpi z konkretnymi propozycjami, a 
także z wnioskiem o utworzenie 
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ujednoliconych ram prawnych dla 
centralnych depozytów papierów 
wartościowych.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy europejskie różnią się w zależności od systemu prawnego. Komisja Europejska 
powołała grupę branżową – grupę roboczą ds. harmonizacji cykli rozrachunków (HSCWG), 
aby zaradzić brakowi harmonizacji i zwiększyć konkurencyjność europejskich rynków 
finansowych dzięki harmonizacji czasu koniecznego do dokonania rozrachunku transakcji. Za 
systemy warunków rozrachunku odpowiadają zwykle infrastruktury rozliczania i 
rozrachunku, w związku z czym lepiej byłoby je uwzględnić w akcie prawnym dotyczącym 
rozliczania i rozrachunku.

Poprawka 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Warunki rozrachunku

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, a także 
ujednoliconych przepisów wykonawczych, 
takich jak zakupy na otwartym rynku, 
powinny podlegać odrębnym i szerzej 
pojętym przepisom dotyczącym 
rozrachunku, które Komisja powinna 
zaproponować w 2011 r. 

Or. en
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Uzasadnienie

Jeśli chodzi o niedokonanie rozrachunku, przyszłe przepisy powinny obejmować ujednolicony 
system kar i ujednolicone przepisy wykonawcze dotyczące zakupu na otwartym rynku i zasad 
rekompensaty pieniężnej. W swoim legislacyjnym podejściu Komisja może przyjąć za 
podstawę art. 13, rozszerzając jednak jego zastosowanie zarówno pod względem 
instrumentów finansowych, jak i objętych jego zasięgiem systemów obrotu.

Poprawka 404
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14
Wyłączenie w przypadku głównych 

systemów obrotu spoza Unii

1. Artykuły 5, 7, 12 i 13 nie mają 
zastosowania do akcji spółki 
dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu w Unii, jeżeli główny system 
obrotu, w ramach którego prowadzony 
jest obrót tymi akcjami, znajduje się w 
kraju niebędącym członkiem Unii.

2. Odpowiedni właściwy organ dla akcji 
spółki znajdujących się w obrocie w 
systemie obrotu w Unii oraz w systemie 
znajdującym się poza terytorium Unii 
ustala, co najmniej raz na dwa lata, czy 
główny system obrotu, w ramach którego 
prowadzony jest obrót tymi akcjami, 
znajduje się poza terytorium Unii. 
Odpowiedni właściwy organ powiadamia 
ESMA o akcjach, w stosunku do których 
ustalono, że ich główny system obrotu 
znajduje się poza terytorium Unii. ESMA 
publikuje co dwa lata wykaz akcji, których 
główny system obrotu znajduje się poza 
terytorium Unii. Wykaz ten obowiązuje 
przez okres dwóch lat. 

skreślony
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3. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
regulacyjnych określających metodę 
obliczania obrotu na potrzeby określenia 
głównego systemu obrotu, w którym 
prowadzony jest obrót daną akcją. 
Standardy regulacyjne, o których mowa w 
akapicie pierwszym, są przyjmowane 
zgodnie z art. [7-7d] rozporządzenia (UE) 
nr …/…. [rozporządzenie ESMA].
ESMA przedstawia Komisji projekty tych 
technicznych standardów regulacyjnych 
najpóźniej do dnia [31 grudnia 2011 r].

4. Aby zapewnić jednolite warunki 
stosowania przepisów ust. 1 i 2, Komisji 
powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
wykonawczych w celu określenia:

a) daty, w której dokonywane są 
obliczenia dotyczące głównego systemu 
obrotu akcją, i okresu, za który są one 
dokonywane;

b) daty, do której odpowiedni właściwy 
organ zawiadamia ESMA o akcjach, 
których główny system obrotu znajduje się 
poza terytorium Unii; 

c) daty, od której wykaz opublikowany 
przez ESMA nabiera mocy obowiązującej. 

Techniczne standardy wykonawcze, o 
których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. [7e] 
rozporządzenia (UE) nr …/…. 
[rozporządzenie ESMA].
ESMA przedstawia Komisji projekty tych 
technicznych standardów wykonawczych 
najpóźniej do dnia [31 grudnia 2011 r.].

Or. de
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Poprawka 405
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuły 5, 7, 12 i 13 nie mają 
zastosowania do akcji spółki 
dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu w Unii, jeżeli główny system 
obrotu, w ramach którego prowadzony 
jest obrót tymi akcjami, znajduje się w 
kraju niebędącym członkiem Unii.

skreślony

Or. en

Poprawka 406
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuły 5, 7, 12 i 13 nie mają 
zastosowania do akcji spółki 
dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu w Unii, jeżeli główny system 
obrotu, w ramach którego prowadzony jest 
obrót tymi akcjami, znajduje się w kraju 
niebędącym członkiem Unii.

1. Artykuły 5, 7 i 13 nie mają zastosowania 
do akcji spółki w Unii, jeżeli główny 
system obrotu, w ramach którego 
prowadzony jest obrót tymi akcjami, 
znajduje się w kraju niebędącym 
członkiem Unii.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy unikać zakazu zawierania transakcji niepokrytej krótkiej sprzedaży 
papierów wartościowych spółek, gdy takie krótkie pozycje są dozwolone poza UE.
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Poprawka 407
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiedni właściwy organ dla akcji
spółki znajdujących się w obrocie w 
systemie obrotu w Unii oraz w systemie 
znajdującym się poza terytorium Unii 
ustala, co najmniej raz na dwa lata, czy 
główny system obrotu, w ramach którego 
prowadzony jest obrót tymi akcjami, 
znajduje się poza terytorium Unii.

2. Odpowiedni właściwy organ dla 
papierów wartościowych spółki 
znajdujących się w obrocie w Unii oraz w 
systemie znajdującym się poza terytorium 
Unii ustala, co najmniej raz na dwa lata, 
czy główny system obrotu, w ramach 
którego prowadzony jest obrót tymi 
papierami wartościowymi, znajduje się 
poza terytorium Unii.

Or. en

Poprawka 408
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedni właściwy organ powiadamia 
ESMA o akcjach, w stosunku do których 
ustalono, że ich główny system obrotu 
znajduje się poza terytorium Unii.

Odpowiedni właściwy organ powiadamia 
ESA (ESMA) o papierach wartościowych, 
w stosunku do których ustalono, że ich 
główny system obrotu znajduje się poza 
terytorium Unii.

Or. en

Poprawka 409
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA publikuje co dwa lata wykaz akcji, 
których główny system obrotu znajduje się 

ESA (ESMA) publikuje co dwa lata wykaz 
papierów wartościowych, których główny 
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poza terytorium Unii. Wykaz ten 
obowiązuje przez okres dwóch lat.

system obrotu znajduje się poza terytorium 
Unii. Wykaz ten obowiązuje przez okres 
dwóch lat.

Or. en

Poprawka 410
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuły 5, 6, 7, 8 i 12 nie mają 
zastosowania do działalności 
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 
zgodnie z 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:

1. Artykuły 5, 6, 7, 8 i 12 mają także 
zastosowanie do działalności 
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 
zgodnie z 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. de

Poprawka 411
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuły 5, 6, 7, 8 i 12 nie mają 
zastosowania do działalności 
przedsiębiorstw inwestycyjnych lub 
podmiotów z państwa trzeciego lub 
przedsiębiorstw lokalnych będących 
uczestnikami systemu obrotu lub rynku w 

1. Artykuły 5-8 i 12 oraz jakiekolwiek 
ograniczenia lub wymogi nakładane na 
mocy art. 16, 17, 18 lub 24 nie mają 
zastosowania do działalności 
przedsiębiorstw inwestycyjnych lub 
podmiotów z państwa trzeciego lub 
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państwie trzecim, którego ramy prawne i 
nadzorcze zostały uznane za równoważne 
zgodnie z 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:

przedsiębiorstw lokalnych będących 
uczestnikami systemu obrotu lub rynku w 
państwie trzecim, którego ramy prawne i 
nadzorcze zostały uznane za równoważne 
zgodnie z ust. 2, w przypadku gdy 
dokonują oni transakcji na instrumentach 
finansowych, niezależnie od tego, czy są 
one przedmiotem obrotu w systemie 
obrotu, czy też poza takim systemem, 
wykonując co najmniej jedno z poniższych 
działań:

Or. en

Uzasadnienie

Animatorzy rynku powinni również zostać zwolnieni z jakichkolwiek ograniczeń lub wymogów 
nakładanych w wyjątkowych sytuacjach, gdyż potrzeba zapewnienia przez nich płynności 
rynkowej jest równie ważna w takich sytuacjach. Sformułowanie „na własny rachunek” nie 
jest konieczne. Wymogi ujęte w akapitach są wystarczające. Bardziej przejrzyste definicje 
dotyczące rodzaju wyłączonych działań wpłynęłyby na większą przejrzystość i 
przewidywalność.

Poprawka 412
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuły 5, 6, 7, 8 i 12 nie mają 
zastosowania do działalności 
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 
zgodnie z 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 

1. Artykuły 5-8 nie mają zastosowania do 
działalności 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 zgodnie z 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, wykonując 
co najmniej jedno z poniższych działań:
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poniższym charakterze:

Or. en

Uzasadnienie

Animatorom rynku, tak jak pozostałym uczestnikom rynku, nie powinno się zezwalać na 
posiadanie niepokrytych pozycji.

Poprawka 413
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuły 5, 6, 7, 8 i 12 nie mają 
zastosowania do działalności 
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 
zgodnie z 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:

1. Artykuły 5-8 i 12 nie mają zastosowania 
do działalności 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 zgodnie z ust. 2, w przypadku 
gdy stale utrzymują, że są gotowi 
dokonywać transakcji na instrumentach 
finansowych na własny rachunek, 
niezależnie od tego, czy są one 
przedmiotem obrotu w systemie obrotu, 
czy też poza takim systemem, lub jako 
podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje, wykonując którekolwiek z 
poniższych działań:

Or. en

Poprawka 414
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuły 5, 6, 7, 8 i 12 nie mają 
zastosowania do działalności 
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 
zgodnie z 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:

1. Artykuły 5-8 i 12 nie mają zastosowania 
do działalności 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 zgodnie z ust. 2, w przypadku 
gdy dokonują oni na własny rachunek 
transakcji na jakichkolwiek instrumentach 
finansowych, w tym akcjach, opcjach, 
instrumentach pochodnych, długu 
państwowym i długu korporacyjnym,
niezależnie od tego, czy są one 
przedmiotem obrotu w systemie obrotu, 
czy też poza takim systemem, lub jako 
podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje, wykonując co najmniej jedno z 
poniższych działań:

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest rozwianie wszelkich wątpliwości co do zakresu instrumentów oraz traktowania 
podmiotów systematycznie internalizujących transakcje. Ponadto ważne jest także 
uwzględnienie działalności handlowej, którą można uznać za animację rynku, tak by 
obejmowała przypadki, w których nie dochodzi do publicznego wystawiania kwotowania (np. 
modele zapytania o cenę w kontekście rynku pozagiełdowego) lub wzajemną wymianę 
pomiędzy animatorami rynku, gdzie jeden z nich przychylnie ustosunkowuje się do transakcji 
wymiany w imieniu klienta lub na zasadzie wsparcia „give up”.

Poprawka 415
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuły 5, 6, 7, 8 i 12 nie mają 
zastosowania do działalności 

1. Artykuły 5-8 i 12 nie mają zastosowania 
do działalności przedsiębiorstw 
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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 
zgodnie z 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:

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 zgodnie z ust. 2, w przypadku 
gdy dokonują oni na własny rachunek 
transakcji na jakichkolwiek instrumentach 
finansowych, w tym akcjach, opcjach, 
instrumentach pochodnych, długu 
państwowym i długu korporacyjnym,
niezależnie od tego, czy są one 
przedmiotem obrotu w systemie obrotu, 
czy też poza takim systemem, lub jako 
podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje, wykonując co najmniej jedno z 
poniższych działań:

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest rozwianie wszelkich wątpliwości co do zakresu instrumentów finansowych oraz 
traktowania podmiotów systematycznie internalizujących transakcje. Ponadto ważne jest 
także uwzględnienie działalności handlowej, którą można uznać za animację rynku, w 
przypadku gdy nie dochodzi do publicznego wystawiania kwotowania lub do 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 416
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuły 5, 6, 7, 8 i 12 nie mają 
zastosowania do działalności 
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 

1. Artykuły 5- 8 i 12 nie mają zastosowania 
do działalności przedsiębiorstw 
inwestycyjnych lub podmiotów z państwa 
trzeciego (animatora rynku) będących 
uczestnikami stosownego systemu obrotu 
lub stosownego rynku w państwie trzecim, 
którego ramy prawne i nadzorcze zostały 
uznane za równoważne zgodnie z ust. 2, w 
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zgodnie z 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:

przypadku gdy dokonują oni na własny 
rachunek transakcji na stosownych
instrumentach finansowych, niezależnie od 
tego, czy są one przedmiotem obrotu w 
systemie obrotu, czy też poza takim 
systemem, wykonując co najmniej jedno z 
poniższych działań i zabezpieczając 
pozycje wynikające z tych czynności:

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zadbanie o to, aby niniejsze przepisy (które nie określają żadnych 
standardów wykonawczych lub aktów delegowanych) były jasne i współmierne, wypełnienie 
luki we wniosku Komisji dotyczącym regulacji i nadzoru animatorów rynku z krajów trzecich, 
którzy będą wyłączeni z wielu wymogów proponowanego rozporządzenia, a także ułatwienie 
praktycznego stosowania tych przepisów.

Poprawka 417
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuły 5, 6, 7, 8 i 12 nie mają 
zastosowania do działalności 
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 
zgodnie z 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:

1. Artykuły 5-8 i 12 nie mają zastosowania 
do działalności 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 zgodnie z 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, wykonując 
co najmniej jedno z poniższych działań:

Or. en
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Uzasadnienie

Działalność animatorów rynku oraz płynność, którą zapewniają, są niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania rynków. Definicja zapisana w rozporządzeniu uniemożliwiłaby 
wielu firmom zapewniającym płynność świadczenie tej istotnej usługi ze szkodą dla rynku 
jako całości, a w szczególności dla MŚP.

Poprawka 418
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 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 i/lub;

skreślona

Or. en

Poprawka 419
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 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 i/lub;

a) w sposób, który zwykle prowadzi do 
regularnego zapewniania płynności rynku 
zarówno po stronie kupna, jak i sprzedaży, 
w przypadku rynku porównywalnej 
wielkości;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest rozwianie wszelkich wątpliwości co do zakresu instrumentów oraz traktowania 
podmiotów systematycznie internalizujących transakcje. Ponadto ważne jest także 
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uwzględnienie działalności handlowej, którą można uznać za animację rynku, tak by 
obejmowała przypadki, w których nie dochodzi do publicznego wystawiania kwotowania (np. 
modele zapytania o cenę w kontekście rynku pozagiełdowego) lub wzajemną wymianę 
pomiędzy animatorami rynku, gdzie jeden z nich przychylnie ustosunkowuje się do transakcji 
wymiany w imieniu klienta lub na zasadzie wsparcia „give up”.

Poprawka 420
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 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 i/lub;

a) wystawiając ostateczne kwotowania 
dotyczące kupna i sprzedaży, o 
porównywalnej wielkości i po 
konkurencyjnych cenach, w wyniku czego 
rynek jest stale i regularnie zasilany 
płynnością, przy czym takie kwotowania 
podlegają umownemu obowiązkowi 
publicznego ujawnienia, wymagającemu 
podania kryteriów takich jak czas 
obecności, ilość i spread;

Or. en

Poprawka 421
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 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 i/lub;

a) Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en



AM\854948PL.doc 53/111 PE456.805v02-00

PL

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 422
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w sposób, który zwykle prowadzi do 
regularnego zapewniania płynności rynku 
zarówno po stronie kupna, jak i sprzedaży, 
w przypadku rynku porównywalnej 
wielkości;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest rozwianie wszelkich wątpliwości co do zakresu instrumentów finansowych oraz 
traktowania podmiotów systematycznie internalizujących transakcje. Ponadto ważne jest 
także uwzględnienie działalności handlowej, którą można uznać za animację rynku, w 
przypadku gdy nie dochodzi do publicznego wystawiania kwotowania lub do 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 423
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykonując zlecenia składane przez 
klientów lub zlecenia realizowane w 
odpowiedzi na wnioski klientów dotyczące 
przeprowadzenia transakcji oraz 
zabezpieczając pozycje wynikające z tych 
transakcji, w ramach swojej zwykłej 

b) wykonując zlecenia składane przez 
klientów lub innych animatorów rynku 
lub zlecenia realizowane w odpowiedzi lub 
w oczekiwaniu na wnioski klientów 
dotyczące przeprowadzenia transakcji oraz 
zabezpieczając pozycje wynikające z tych 
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działalności. transakcji, częściowo lub w skali makro, w 
ramach swojej zwykłej działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest rozwianie wszelkich wątpliwości co do zakresu instrumentów oraz traktowania 
podmiotów systematycznie internalizujących transakcje. Ponadto ważne jest także 
uwzględnienie działalności handlowej, którą można uznać za animację rynku, tak by 
obejmowała przypadki, w których nie dochodzi do publicznego wystawiania kwotowania (np. 
modele zapytania o cenę w kontekście rynku pozagiełdowego) lub wzajemną wymianę 
pomiędzy animatorami rynku, gdzie jeden z nich przychylnie ustosunkowuje się do transakcji 
wymiany w imieniu klienta lub na zasadzie wsparcia „give up”.

Poprawka 424
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykonując zlecenia składane przez 
klientów lub zlecenia realizowane w 
odpowiedzi na wnioski klientów dotyczące 
przeprowadzenia transakcji oraz 
zabezpieczając pozycje wynikające z tych 
transakcji, w ramach swojej zwykłej 
działalności.

b) wykonując zlecenia składane przez 
klientów lub innych animatorów rynku 
lub zlecenia realizowane w odpowiedzi lub 
w oczekiwaniu na wnioski klientów 
dotyczące przeprowadzenia transakcji oraz 
zabezpieczając pozycje wynikające z tych 
transakcji, częściowo lub w skali makro, w 
ramach swojej zwykłej działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest rozwianie wszelkich wątpliwości co do zakresu instrumentów finansowych oraz 
traktowania podmiotów systematycznie internalizujących transakcje. Ponadto ważne jest 
także uwzględnienie działalności handlowej, którą można uznać za animację rynku, w 
przypadku gdy nie dochodzi do publicznego wystawiania kwotowania lub do wzajemnej 
wymiany pomiędzy animatorami rynku, gdzie jeden z nich przychylnie ustosunkowuje się do 
transakcji wymiany w imieniu klienta lub na zasadzie wsparcia „give up”.
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Poprawka 425
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykonując zlecenia składane przez 
klientów lub zlecenia realizowane w 
odpowiedzi na wnioski klientów dotyczące 
przeprowadzenia transakcji oraz 
zabezpieczając pozycje wynikające z tych 
transakcji, w ramach swojej zwykłej 
działalności.

b) wykonując zlecenia składane przez 
klientów lub zlecenia realizowane w 
odpowiedzi na wnioski klientów dotyczące 
przeprowadzenia transakcji, przy czym 
taka realizacja zleceń uregulowana jest w 
umowie podlegającej publicznemu 
ujawnieniu.

Or. en

Poprawka 426
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykonując zlecenia składane przez 
klientów lub zlecenia realizowane w 
odpowiedzi na wnioski klientów dotyczące 
przeprowadzenia transakcji oraz
zabezpieczając pozycje wynikające z tych 
transakcji, w ramach swojej zwykłej 
działalności.

b) wykonując zlecenia składane przez 
klientów lub zlecenia realizowane w 
odpowiedzi na wnioski klientów dotyczące 
przeprowadzenia transakcji lub
zabezpieczając pozycje wynikające z tych 
transakcji, w ramach swojej zwykłej 
działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenie powinno mieć zastosowanie w przypadku transakcji w odpowiedzi na wnioski 
klientów. Nie powinno mieć znaczenia, czy pozycja będzie zabezpieczona czy zamknięta przez 
drugą transakcję.
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Poprawka 427
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dokonując zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych na własny 
rachunek w oparciu o kapitał własny po 
cenach przez niego zdefiniowanych.

Or. en

Poprawka 428
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w sposób, który zwykle prowadzi do 
regularnego zapewniania płynności rynku 
zarówno po stronie kupna jak i sprzedaży 
w przypadku rynku porównywalnej 
wielkości.

Or. en

Poprawka 429
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2, przyjmować 
decyzje, w których stwierdza, że ramy 
prawne i nadzorcze państwa trzeciego 
zapewniają przestrzeganie przez rynek 
posiadający zezwolenie w tym państwie 
trzecim prawnie wiążących wymogów, 

2. Komisja może, zgodnie z procedurą, o
której mowa w art. 39 ust. 2, przyjmować 
decyzje, w których stwierdza, że ramy 
prawne i nadzorcze państwa trzeciego 
zapewniają przestrzeganie przez animatora 
rynku lub rynek posiadający zezwolenie w 
tym państwie trzecim prawnie wiążących 
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które do celów stosowania wyłączenia 
przewidzianego w ust. 1 są równoważne z 
wymogami wynikającymi z przepisów 
tytułu III dyrektywy 2004/39/WE, z 
dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 
2004/109/WE, i które podlegają w tym 
państwie trzecim skutecznemu nadzorowi i 
egzekwowaniu.

wymogów, które do celów stosowania 
wyłączenia przewidzianego w ust. 1 są 
równoważne z określonymi wymogami 
wynikającymi z dyrektywy 2004/39/WE, 
dyrektywy 2003/6/WE oraz dyrektywy 
2004/109/WE, i które podlegają w tym 
państwie trzecim skutecznemu nadzorowi i 
egzekwowaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zadbanie o to, aby niniejsze przepisy (które nie określają żadnych 
standardów wykonawczych lub aktów delegowanych) były jasne i współmierne, wypełnienie 
luki we wniosku Komisji dotyczącym regulacji i nadzoru animatorów rynku z krajów trzecich, 
którzy będą wyłączeni z wielu wymogów proponowanego rozporządzenia, a także ułatwienie 
praktycznego stosowania tych przepisów.

Poprawka 430
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) animatorzy rynku podlegają 
odpowiednim uregulowaniom i 
skutecznemu nadzorowi;

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zadbanie o to, aby niniejsze przepisy (które nie określają żadnych 
standardów wykonawczych lub aktów delegowanych) były jasne i współmierne, wypełnienie 
luki we wniosku Komisji dotyczącym regulacji i nadzoru animatorów rynku z krajów trzecich, 
którzy będą wyłączeni z wielu wymogów proponowanego rozporządzenia, a także ułatwienie 
praktycznego stosowania tych przepisów.
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Poprawka 431
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Artykuły 8 i 12 nie mają zastosowania
do działalności osoby fizycznej lub 
prawnej, która działając w charakterze 
upoważnionego głównego dealera na mocy 
umowy z emitentem długu państwowego, 
prowadzi na własny rachunek transakcje na 
instrumentach finansowych związane z 
operacjami na rynku pierwotnym lub 
wtórnym dotyczącymi długu 
państwowego.

3. Artykuły 8 i 12 mają także zastosowanie
do działalności osoby fizycznej lub 
prawnej, która działając w charakterze 
upoważnionego głównego dealera na mocy 
umowy z emitentem długu państwowego, 
prowadzi na własny rachunek transakcje na 
instrumentach finansowych związane z 
operacjami na rynku pierwotnym lub 
wtórnym dotyczącymi długu 
państwowego.

Or. de

Poprawka 432
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Artykuły 8 i 12 nie mają zastosowania 
do działalności osoby fizycznej lub 
prawnej, która działając w charakterze 
upoważnionego głównego dealera na 
mocy umowy z emitentem długu 
państwowego, prowadzi na własny 
rachunek transakcje na instrumentach 
finansowych związane z operacjami na 
rynku pierwotnym lub wtórnym 
dotyczącymi długu państwowego.

3. Artykuły 8 i 12 oraz wszelkie 
ograniczenia lub wymogi nałożone w 
odniesieniu do długu państwowego na 
mocy art. 16, 17, 18 lub 24 nie mają 
zastosowania do działalności osoby 
fizycznej lub prawnej, która jest 
upoważnionym głównym dealerem na 
mocy umowy z emitentem długu 
państwowego i która prowadzi na własny 
rachunek transakcje na instrumentach 
finansowych związane z operacjami na 
rynku pierwotnym lub wtórnym 
dotyczącymi długu państwa 
członkowskiego.

Or. en
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Uzasadnienie

Animatorzy rynku powinni również zostać zwolnieni z jakichkolwiek ograniczeń lub wymogów 
nakładanych w wyjątkowych sytuacjach, gdyż potrzeba zapewnienia przez nich płynności 
rynkowej jest równie ważna w takich sytuacjach.

Poprawka 433
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Artykuły 8 i 12 nie mają zastosowania 
do działalności osoby fizycznej lub 
prawnej, która działając w charakterze 
upoważnionego głównego dealera na 
mocy umowy z emitentem długu 
państwowego, prowadzi na własny 
rachunek transakcje na instrumentach 
finansowych związane z operacjami na 
rynku pierwotnym lub wtórnym 
dotyczącymi długu państwowego.

3. Artykuły 8 i 12 oraz wszelkie 
ograniczenia lub wymogi nałożone w 
odniesieniu do długu państwowego na 
mocy art. 16, 17, 18 lub 24 nie mają 
zastosowania do działalności osoby 
fizycznej lub prawnej, która jest 
upoważnionym głównym dealerem na 
mocy umowy z emitentem długu 
państwowego i która prowadzi na własny 
rachunek transakcje na instrumentach 
finansowych związane z operacjami na 
rynku pierwotnym lub wtórnym 
dotyczącymi długu państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Główni dealerzy będą posiadali większą zdolność do przejęcia długu państwowego 
i zapewnienia płynności na rynku, jeżeli będą mogli zabezpieczyć się dzięki szerszemu 
wachlarzowi instrumentów długu państwowego, a nie wyłącznie instrumentom długu 
państwowego,  których są głównymi dealerami.

Poprawka 434
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Artykuły 8 i 12 nie mają zastosowania 
do działalności osoby fizycznej lub 
prawnej, która działając w charakterze 
upoważnionego głównego dealera na mocy 
umowy z emitentem długu państwowego, 
prowadzi na własny rachunek transakcje na 
instrumentach finansowych związane z 
operacjami na rynku pierwotnym lub 
wtórnym dotyczącymi długu 
państwowego.

3. Artykuł 8 nie ma zastosowania do 
działalności osoby fizycznej lub prawnej, 
która działając w charakterze 
upoważnionego głównego dealera na mocy 
umowy z emitentem długu państwowego, 
prowadzi na własny rachunek transakcje na 
instrumentach finansowych związane z 
operacjami na rynku pierwotnym lub 
wtórnym dotyczącymi długu 
państwowego.

Or. en

Poprawka 435
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Artykuły 5, 6, 7 i 12 nie mają 
zastosowania do osoby fizycznej lub 
prawnej, która dokonuje krótkiej sprzedaży 
papieru wartościowego lub posiada 
pozycję krótką netto w związku z 
dokonywaniem stabilizacji instrumentu 
finansowego na mocy rozdziału III 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
2273/2003.

4. Artykuły 6 i 7 nie mają zastosowania do 
osoby fizycznej lub prawnej, która 
dokonuje krótkiej sprzedaży papieru 
wartościowego lub posiada pozycję krótką 
netto w związku z dokonywaniem 
stabilizacji instrumentu finansowego na 
mocy rozdziału III rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 2273/2003.

Or. de

Poprawka 436
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Artykuły 5, 6, 7 i 12 nie mają 
zastosowania do osoby fizycznej lub 

4. Artykuły 5, 6 i 7 nie mają zastosowania 
do osoby fizycznej lub prawnej, która 
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prawnej, która dokonuje krótkiej sprzedaży 
papieru wartościowego lub posiada 
pozycję krótką netto w związku z 
dokonywaniem stabilizacji instrumentu 
finansowego na mocy rozdziału III 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
2273/2003.

dokonuje krótkiej sprzedaży papieru 
wartościowego lub posiada pozycję krótką 
netto w związku z dokonywaniem 
stabilizacji instrumentu finansowego na 
mocy rozdziału III rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 2273/2003.

Or. en

Poprawka 437
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wyłączenia, o których mowa w ust. 1 i
3, mają zastosowanie tylko wówczas, gdy 
dana osoba fizyczna lub prawna 
wystosowała uprzednio do właściwego 
organu swojego rodzimego państwa 
członkowskiego pisemne powiadomienie o 
zamiarze skorzystania z wyłączenia. 
Powiadomienia tego należy dokonać nie 
później niż na trzydzieści dni 
kalendarzowych przed skorzystaniem z 
wyłączenia planowanym przez tę osobę 
fizyczną lub prawną.

5. Wyłączenia, o których mowa w ust. 3, 
mają zastosowanie tylko wówczas, gdy 
dana osoba fizyczna lub prawna 
wystosowała uprzednio do właściwego 
organu swojego rodzimego państwa 
członkowskiego pisemne powiadomienie o 
zamiarze skorzystania z wyłączenia. 
Powiadomienia tego należy dokonać nie 
później niż na trzydzieści dni 
kalendarzowych przed skorzystaniem z 
wyłączenia planowanym przez tę osobę 
fizyczną lub prawną.

Or. de

Poprawka 438
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wyłączenia, o których mowa w ust. 1 i 
3, mają zastosowanie tylko wówczas, gdy 
dana osoba fizyczna lub prawna 
wystosowała uprzednio do właściwego 
organu swojego rodzimego państwa 

5. Wyłączenia, o których mowa w ust. 1 i 
3, mają zastosowanie tylko wówczas, gdy 
dana osoba fizyczna lub prawna 
wystosowała uprzednio do właściwego 
organu swojego rodzimego państwa 
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członkowskiego pisemne powiadomienie o 
zamiarze skorzystania z wyłączenia. 
Powiadomienia tego należy dokonać nie 
później niż na trzydzieści dni 
kalendarzowych przed skorzystaniem z 
wyłączenia planowanym przez tę osobę 
fizyczną lub prawną.

członkowskiego pisemne powiadomienie o 
zamiarze skorzystania z wyłączenia. 
Powiadomienie to określa rodzaj 
instrumentu finansowego, jakim ta osoba 
fizyczna lub prawna zamierza obracać, 
np. akcje, instrumenty pochodne, 
obligacje korporacyjne, obligacje 
państwowe lub opcje. Powiadomienia tego 
należy dokonać nie później niż na 
trzydzieści dni kalendarzowych przed 
planowanym przez tę osobę fizyczną lub 
prawną skorzystaniem z wyłączenia 
dotyczącego obrotu którymkolwiek z 
określonych rodzajów instrumentów 
finansowych, chyba że właściwy organ 
wyrazi zgodę na krótszy okres.

Or. en

Uzasadnienie

Proces związany z deklarowaniem zamiaru działania jako animator rynku powinien być jasny 
i wydajny, a właściwy organ powinien mieć możliwość skrócenia 30-dniowego okresu 
powiadomienia ze względów praktycznych lub z innych rozsądnych przyczyn.

Poprawka 439
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wyłączenia, o których mowa w ust. 1 i 
3, mają zastosowanie tylko wówczas, gdy 
dana osoba fizyczna lub prawna 
wystosowała uprzednio do właściwego 
organu swojego rodzimego państwa 
członkowskiego pisemne powiadomienie o 
zamiarze skorzystania z wyłączenia. 
Powiadomienia tego należy dokonać nie 
później niż na trzydzieści dni 
kalendarzowych przed skorzystaniem z 
wyłączenia planowanym przez tę osobę 
fizyczną lub prawną.

5. Wyłączenia, o których mowa w ust. 1 i 
3, mają zastosowanie tylko wówczas, gdy 
dana osoba fizyczna lub prawna 
wystosowała uprzednio do odpowiedniego 
właściwego organu pisemne 
powiadomienie o zamiarze skorzystania z 
wyłączenia. Powiadomienia tego należy 
dokonać nie później niż na trzydzieści dni 
kalendarzowych przed skorzystaniem z 
wyłączenia planowanym przez tę osobę 
fizyczną lub prawną.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zadbanie o to, aby niniejsze przepisy (które nie określają żadnych 
standardów wykonawczych lub aktów delegowanych) były jasne i współmierne, wypełnienie 
luki we wniosku Komisji dotyczącym regulacji i nadzoru animatorów rynku z krajów trzecich, 
którzy będą wyłączeni z wielu wymogów proponowanego rozporządzenia, a także ułatwienie 
praktycznego stosowania tych przepisów.

Poprawka 440
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 9 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego może zażądać od osoby 
fizycznej lub prawnej stosującej 
wyłączenia, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, 
pisemnych informacji w sprawie 
posiadanych przez nią krótkich pozycji lub 
działalności prowadzonej w ramach 
wyłączenia. Osoba fizyczna lub prawna 
dostarcza tych informacji nie później niż w 
ciągu czterech dni kalendarzowych od 
dokonania takiego żądania.

9. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego może zażądać od osoby 
fizycznej lub prawnej stosującej 
wyłączenia, o których mowa w ust. 4 
pisemnych informacji w sprawie 
posiadanych przez nią krótkich pozycji lub 
działalności prowadzonej w ramach 
wyłączenia. Osoba fizyczna lub prawna 
dostarcza tych informacji nie później niż w 
ciągu czterech dni kalendarzowych od 
dokonania takiego żądania.

Or. de

Poprawka 441
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może zażądać od osoby 
fizycznej lub prawnej posiadającej pozycje 
krótkie netto dotyczące określonego 
instrumentu finansowego lub kategorii 

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może zażądać od osoby 
fizycznej lub prawnej posiadającej pozycje 
krótkie netto w akcjach dopuszczonych do 
obrotu w systemie obrotu, aby 
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instrumentów finansowych, aby zgłaszały
temu organowi lub podawały do 
wiadomości publicznej informacje 
dotyczące danej pozycji, gdy osiąga ona 
ustalony przez właściwy organ próg 
powodujący obowiązek zgłoszenia lub 
spada poniżej tego progu, jeżeli spełnione 
są wszystkie poniższe warunki:

przekazywały temu organowi informacje 
dotyczące danej pozycji, gdy osiąga ona 
ustalony przez właściwy organ próg 
powodujący obowiązek zgłoszenia lub 
spada poniżej tego progu, jeżeli spełnione 
są wszystkie poniższe warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Podawanie do wiadomości publicznej nie może być nigdy środkiem stosowanym w nagłych 
wypadkach, nie należy zatem przewidywać możliwości wprowadzania takiego wymogu. 
Zapewni to uczestnikom rynku większą przewidywalność. Uprawnienia do wprowadzania 
wymogu publicznego ujawniania powinny być ograniczone do akcji. Niewłaściwe jest 
powierzenie kompetentnym organom uprawnień do wprowadzania wymogu jawności 
publicznej wobec nieokreślonych instrumentów finansowych, jeżeli nie ma dowodu na to, że 
krótka sprzedaż takich instrumentów przyczyniła się do niestabilności finansowej.

Poprawka 442
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może zażądać od osoby 
fizycznej lub prawnej posiadającej pozycje 
krótkie netto dotyczące określonego 
instrumentu finansowego lub kategorii 
instrumentów finansowych, aby zgłaszały 
temu organowi lub podawały do 
wiadomości publicznej informacje 
dotyczące danej pozycji, gdy osiąga ona 
ustalony przez właściwy organ próg 
powodujący obowiązek zgłoszenia lub 
spada poniżej tego progu, jeżeli spełnione 
są wszystkie poniższe warunki:

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może zażądać od osoby 
fizycznej lub prawnej posiadającej pozycje 
krótkie netto dotyczące akcji 
dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu, aby podawały do wiadomości 
publicznej informacje dotyczące danej 
pozycji, gdy osiąga ona ustalony przez 
właściwy organ próg powodujący 
obowiązek zgłoszenia lub spada poniżej 
tego progu, jeżeli spełnione są wszystkie 
poniższe warunki:

Or. en
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Uzasadnienie

Niewłaściwe jest powierzenie kompetentnym organom uprawnień do wprowadzania wymogu 
jawności publicznej wobec nieokreślonych instrumentów finansowych, jeżeli nie ma dowodu 
na to, że krótka sprzedaż takich instrumentów przyczyniła się do niestabilności finansowej. 
Uprawnienia do wprowadzania wymogu publicznego ujawniania powinny być ograniczone 
do akcji.

Poprawka 443
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może zażądać od osoby 
fizycznej lub prawnej posiadającej pozycje 
krótkie netto dotyczące określonego 
instrumentu finansowego lub kategorii 
instrumentów finansowych, aby zgłaszały 
temu organowi lub podawały do 
wiadomości publicznej informacje 
dotyczące danej pozycji, gdy osiąga ona 
ustalony przez właściwy organ próg 
powodujący obowiązek zgłoszenia lub 
spada poniżej tego progu, jeżeli spełnione 
są wszystkie poniższe warunki:

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może zażądać od osoby 
fizycznej lub prawnej posiadającej pozycje 
krótkie netto dotyczące określonego 
instrumentu finansowego lub kategorii 
instrumentów finansowych, aby zgłaszały 
temu organowi lub podawały do 
wiadomości publicznej informacje 
dotyczące danej pozycji, gdy osiąga ona 
ustalony przez właściwy organ próg 
powodujący obowiązek zgłoszenia lub 
spada poniżej tego progu, jeżeli 
niekorzystne zdarzenia lub okoliczności 
stanowią poważne zagrożenie dla 
stabilności finansowej lub zaufania do 
rynku w tym państwie członkowskim lub 
w innym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 444
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wystąpiły niekorzystne zdarzenia lub 
okoliczności, które stanowią poważne 
zagrożenie dla stabilności finansowej lub 
zaufania do rynku w danym państwie 
członkowskim lub w innym państwie 
członkowskim albo większej liczbie państw 
członkowskich;

skreślona

Or. en

Poprawka 445
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środek ten jest konieczny do ochrony 
przed tym zagrożeniem.

skreślona

Or. en

Poprawka 446
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) środek ten nie będzie mieć 
niekorzystnego wpływu na efektywność 
rynków finansowych, w tym nie 
spowoduje ograniczenia płynności na tych 
rynkach ani niepewności wśród 
uczestników rynku, które byłyby 
niewspółmierne do korzyści płynących z 
tego środka.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy dodać przepis wyraźnie odnoszący się do zasady proporcjonalności.

Poprawka 447
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
instrumentów finansowych, w odniesieniu 
do których istnieje już wymóg 
przejrzystości na mocy rozdziału II art. 5-
8.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest powierzenie kompetentnym organom uprawnień do wprowadzania wymogu 
jawności publicznej wobec nieokreślonych instrumentów finansowych, jeżeli nie ma dowodu 
na to, że krótka sprzedaż takich instrumentów przyczyniła się do niestabilności finansowej. 
Uprawnienia do wprowadzania wymogu publicznego ujawniania powinny być ograniczone 
do akcji.

Poprawka 448
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
instrumentów finansowych, w odniesieniu 
do których istnieje już wymóg 
przejrzystości na mocy rozdziału II art. 5-
8.

2. Właściwemu organowi państwa 
członkowskiego nie zezwala się na 
wprowadzanie względem osób fizycznych 
lub prawnych posiadających pozycje 
krótkie netto w instrumentach 
finansowych, w odniesieniu do których 
istnieje już wymóg przejrzystości na mocy 



PE456.805v02-00 68/111 AM\854948PL.doc

PL

rozdziału II art. 5-8, wymogu dokonywania 
dodatkowych zgłoszeń lub dodatkowego 
informowania opinii publicznej w 
odniesieniu do takich pozycji, które 
wykraczają poza wymogi określone w art. 
5-8 rozdziału II.

Or. en

Uzasadnienie

Jak stwierdzono w dokumencie grupy roboczej Komisji, nie ma dowodów na to, że sprzedaż 
takich instrumentów przyczyniła się do niestabilności finansowej. Dlatego niewłaściwe jest 
powierzenie kompetentnym organom uprawnień do wprowadzania wymogu jawności 
publicznej wobec nieokreślonych instrumentów finansowych.  Uprawnienia do wprowadzania 
wymogu publicznego ujawniania powinny być ograniczone do akcji.

Poprawka 449
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może wprowadzić środek, 
o którym mowa w ust. 2 lub 3, gdy 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może wprowadzić środek, 
o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli 
niekorzystne zdarzenia lub okoliczności 
stanowią poważne zagrożenie dla 
stabilności finansowej lub zaufania do 
rynku w tym państwie członkowskim lub 
w innym państwie członkowskim albo 
większej liczbie państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 450
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może wprowadzić środek, 
o którym mowa w ust. 2 lub 3, gdy 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
główny system obrotu danego instrumentu 
finansowego, może wprowadzić środek, o 
którym mowa w ust. 2 lub 3, gdy spełnione 
są wszystkie poniższe warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Rozsądnym rozwiązaniem jest, aby ostateczną decyzję podejmował właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się główny system obrotu danym instrumentem 
finansowym. Jest to konieczne w przypadku długu państwowego.

Poprawka 451
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wystąpiły niekorzystne zdarzenia lub 
okoliczności, które stanowią poważne 
zagrożenie dla stabilności finansowej lub 
zaufania do rynku w danym państwie 
członkowskim lub w innym państwie 
członkowskim albo większej liczbie państw 
członkowskich;

skreślona

Or. en

Poprawka 452
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środek ten jest konieczny do ochrony 
przed tym zagrożeniem.

skreślona

Or. en

Poprawka 453
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może nałożyć zakaz lub 
ograniczenia w stosunku do osób 
fizycznych lub prawnych, które dokonują:

2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może nałożyć zakaz lub 
ograniczenia w stosunku do osób 
fizycznych lub prawnych, które zajmują 
lub zwiększają swoją pozycję krótką netto 
w odniesieniu do akcji dopuszczonych do 
obrotu w systemie obrotu w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia do wprowadzenia zakazu krótkiej sprzedaży w wyjątkowych okolicznościach 
powinny być ograniczone do określonych instrumentów finansowych oraz ustalonych 
rodzajów transakcji, aby umożliwić uczestnikom rynku właściwe planowanie środków 
nadzwyczajnych do szybkiej realizacji.

Poprawka 454
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może nałożyć zakaz lub 
ograniczenia w stosunku do osób 

2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może nałożyć zakaz lub 
ograniczenia w stosunku do osób 



AM\854948PL.doc 71/111 PE456.805v02-00

PL

fizycznych lub prawnych, które dokonują: fizycznych lub prawnych, które zajmują 
lub zwiększają swoją pozycję krótką netto 
w odniesieniu do akcji dopuszczonych do 
obrotu w systemie obrotu w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest nadanie właściwym organom szerokich uprawnień do ograniczania obrotu 
nieokreślonymi instrumentami finansowymi, jeżeli nie ma dowodu na to, że krótka sprzedaż 
takich instrumentów przyczyniła się do niestabilności finansowej. Uprawnienia do 
wprowadzenia zakazu krótkiej sprzedaży w wyjątkowych okolicznościach powinny być 
ograniczone do określonych instrumentów finansowych oraz ustalonych rodzajów transakcji, 
aby umożliwić uczestnikom rynku właściwe planowanie środków nadzwyczajnych do szybkiej 
realizacji.

Poprawka 455
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krótkiej sprzedaży; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia do wprowadzenia zakazu krótkiej sprzedaży w wyjątkowych okolicznościach 
powinny być ograniczone do określonych instrumentów finansowych oraz ustalonych 
rodzajów transakcji, aby umożliwić uczestnikom rynku właściwe planowanie środków 
nadzwyczajnych do szybkiej realizacji.

Poprawka 456
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krótkiej sprzedaży; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest nadanie właściwym organom szerokich uprawnień do ograniczania obrotu 
nieokreślonymi instrumentami finansowymi, jeżeli nie ma dowodu na to, że krótka sprzedaż 
takich instrumentów przyczyniła się do niestabilności finansowej. Uprawnienia do 
wprowadzenia zakazu krótkiej sprzedaży w wyjątkowych okolicznościach powinny być 
ograniczone do określonych instrumentów finansowych oraz ustalonych rodzajów transakcji, 
aby umożliwić uczestnikom rynku właściwe planowanie środków nadzwyczajnych do szybkiej 
realizacji.

Poprawka 457
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) transakcji innej niż krótka sprzedaż, w 
wyniku której powstaje instrument 
finansowy lub związanej z takim 
instrumentem, gdy skutkiem lub jednym 
ze skutków takiej transakcji jest uzyskanie 
korzyści finansowej przez osobę fizyczną 
lub prawną w przypadku spadku ceny lub 
wartości innego instrumentu 
finansowego.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia do wprowadzenia zakazu krótkiej sprzedaży w wyjątkowych okolicznościach 
powinny być ograniczone do określonych instrumentów finansowych oraz ustalonych 
rodzajów transakcji, aby umożliwić uczestnikom rynku właściwe planowanie środków 
nadzwyczajnych do szybkiej realizacji.
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Poprawka 458
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) transakcji innej niż krótka sprzedaż, w 
wyniku której powstaje instrument 
finansowy lub związanej z takim 
instrumentem, gdy skutkiem lub jednym 
ze skutków takiej transakcji jest uzyskanie 
korzyści finansowej przez osobę fizyczną 
lub prawną w przypadku spadku ceny lub 
wartości innego instrumentu 
finansowego.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest nadanie właściwym organom szerokich uprawnień do ograniczania obrotu 
nieokreślonymi instrumentami finansowymi, jeżeli nie ma dowodu na to, że krótka sprzedaż 
takich instrumentów przyczyniła się do niestabilności finansowej. Uprawnienia do 
wprowadzenia zakazu krótkiej sprzedaży w wyjątkowych okolicznościach powinny być 
ograniczone do określonych instrumentów finansowych oraz ustalonych rodzajów transakcji, 
aby umożliwić uczestnikom rynku właściwe planowanie środków nadzwyczajnych do szybkiej 
realizacji.

Poprawka 459
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środek ten nie ma niekorzystnego wpływu 
na efektywność rynków finansowych, w 
tym nie spowoduje ograniczenia płynności 
na tych rynkach ani niepewności wśród 
uczestników rynku, które byłyby
niewspółmierne do korzyści płynących z 
tego środka.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać przepis wyraźnie odnoszący się do zasady proporcjonalności.

Poprawka 460
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może zakazać osobom 
fizycznym lub prawnym zawierania 
transakcji na instrumentach finansowych 
lub ograniczyć wartość transakcji, które 
mogą być zawierane na danym 
instrumencie finansowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kompetencje przyznane organom w ust. 3 są zbyt szerokie. W rozporządzeniu dotyczącym 
sprzedaży krótkiej nie należy przyznawać właściwym organom kompetencji w zakresie 
ograniczania działalności finansowej innej niż związanej ze sprzedażą krótką lub 
działalności, która przynosi podobne skutki. Kompetencje przyznane w ust. 2 są 
wystarczające.

Poprawka 461
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Ograniczenia transakcji swapów ryzyka 

kredytowego w wyjątkowych 
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okolicznościach
1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może wprowadzić 
ograniczenie dotyczące zawierania przez 
osoby fizyczne lub prawne transakcji 
swapu ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii lub ograniczenie wartości 
niepokrytych pozycji z tytułu swapu ryzyka 
kredytowego, które może otworzyć osoba 
fizyczna lub prawna w odniesieniu do 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii, gdy spełnione są oba poniższe 
warunki:
a) wystąpiły niekorzystne zdarzenia lub 
okoliczności, które stanowią poważne 
zagrożenie dla stabilności finansowej lub 
zaufania do rynku w danym państwie 
członkowskim lub w innym państwie 
członkowskim albo większej liczbie państw 
członkowskich;
b) środek ten jest konieczny do ochrony 
przed tym zagrożeniem.
2. Środek wprowadzany na mocy ust. 1 
może mieć zastosowanie do transakcji 
swapów ryzyka kredytowego określonej 
kategorii lub do określonych transakcji 
swapów ryzyka kredytowego. Środek ten 
może mieć zastosowanie w 
okolicznościach lub podlegać warunkom, 
które zostały określone przez właściwy 
organ. Organ ten może w szczególności 
wskazać wyłączenia, które stosują się do 
działalności animatora rynku oraz 
działalności na rynku pierwotnym.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma dowodów na to, że transakcje swapów ryzyka kredytowego przyczyniły się do 
zmniejszenia stabilności finansowej lub zaufania do rynku.
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Poprawka 462
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może wprowadzić 
ograniczenie dotyczące zawierania przez 
osoby fizyczne lub prawne transakcji 
swapu ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii lub ograniczenie wartości 
niepokrytych pozycji z tytułu swapu ryzyka 
kredytowego, które może otworzyć osoba 
fizyczna lub prawna w odniesieniu do 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii, gdy spełnione są oba poniższe 
warunki:

skreślony

a) wystąpiły niekorzystne zdarzenia lub 
okoliczności, które stanowią poważne 
zagrożenie dla stabilności finansowej lub 
zaufania do rynku w danym państwie 
członkowskim lub w innym państwie 
członkowskim albo większej liczbie państw 
członkowskich;
b) środek ten jest konieczny do ochrony 
przed tym zagrożeniem.

Or. de

Poprawka 463
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może wprowadzić 
ograniczenie dotyczące zawierania przez 
osoby fizyczne lub prawne transakcji 
swapu ryzyka kredytowego dotyczącego 

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może wprowadzić 
ograniczenie dotyczące zawierania przez 
osoby fizyczne lub prawne transakcji 
swapu ryzyka kredytowego dotyczącego 
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zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii lub ograniczenie wartości 
niepokrytych pozycji z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego, które może otworzyć 
osoba fizyczna lub prawna w odniesieniu 
do zobowiązania państwa członkowskiego 
lub Unii, gdy spełnione są oba poniższe 
warunki:

zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii lub ograniczenie wartości 
niepokrytych pozycji z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego, które może otworzyć 
osoba fizyczna lub prawna w odniesieniu 
do zobowiązania państwa członkowskiego 
lub Unii, gdy niekorzystne zdarzenia lub 
okoliczności stanowią poważne zagrożenie 
dla stabilności finansowej lub zaufania do 
rynku w tym państwie członkowskim lub 
w innym państwie członkowskim albo 
większej liczbie państw członkowskich.

a) wystąpiły niekorzystne zdarzenia lub 
okoliczności, które stanowią poważne 
zagrożenie dla stabilności finansowej lub 
zaufania do rynku w danym państwie 
członkowskim lub w innym państwie 
członkowskim albo większej liczbie państw 
członkowskich;
b) środek ten jest konieczny do ochrony 
przed tym zagrożeniem.

Or. en

Poprawka 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) środek ten nie będzie mieć 
niekorzystnego wpływu na efektywność 
rynków finansowych, w tym nie 
spowoduje ograniczenia płynności na tych 
rynkach ani niepewności wśród 
uczestników rynku, które byłyby 
niewspółmierne do korzyści płynących z 
tego środka.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać przepis wyraźnie odnoszący się do zasady proporcjonalności.
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Poprawka 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środek wprowadzany na mocy ust. 1 
może mieć zastosowanie do transakcji 
swapów ryzyka kredytowego określonej 
kategorii lub do określonych transakcji 
swapów ryzyka kredytowego. Środek ten 
może mieć zastosowanie w 
okolicznościach lub podlegać warunkom, 
które zostały określone przez właściwy 
organ. Organ ten może w szczególności 
wskazać wyłączenia, które stosują się do 
działalności animatora rynku oraz 
działalności na rynku pierwotnym.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, chyba że 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
które wyemitowało odnośny dług 
państwowy, podjął podobny środek.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby to zainteresowane państwa członkowskie miały inicjatywę, jeżeli chodzi o 
środki dotyczące swapów ryzyka kredytowego.

Poprawka 466
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwy organ, który podjął jeden ze 
środków zgodnie z ust. 1, może zwrócić się 
do ESA (ESMA) o rozważenie 
skorzystania ze swoich uprawnień na 
mocy art. 24 ust. 1 lit. c), jeżeli odnośne 
niekorzystne zdarzenia lub okoliczności 
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wymagają wprowadzenia tego środka na 
szczeblu unijnym.

Or. en

Poprawka 467
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli cena instrumentu finansowego w 
określonym systemie obrotu spadnie w 
ciągu jednego dnia handlowego o wartość 
określoną w ust. 4 w stosunku do ceny 
zamknięcia, która została ustalona w tym 
systemie poprzedniego dnia handlowego, 
to właściwy organ w rodzimym państwie 
członkowskim tego systemu rozważa, czy 
celowe jest nałożenie na osoby fizyczne 
lub prawne zakazu lub ograniczenia 
dotyczącego dokonywania krótkiej 
sprzedaży danego instrumentu 
finansowego w tym systemie obrotu lub 
ograniczenie w inny sposób transakcji na 
danym instrumencie finansowym 
dokonywanych w tym systemie obrotu, tak 
aby zapobiec niekontrolowanemu 
spadkowi ceny tego instrumentu 
finansowego.

1. Jeżeli cena instrumentu finansowego w 
określonym systemie obrotu spadnie w 
ciągu jednego dnia handlowego o wartość 
określoną w ust. 4 w stosunku do ceny 
zamknięcia, która została ustalona w tym 
systemie poprzedniego dnia handlowego, 
to właściwy organ w rodzimym państwie 
członkowskim tego systemu może 
rozważyć, czy celowe jest nałożenie na 
osoby fizyczne lub prawne zakazu lub 
ograniczenia dotyczącego dokonywania 
krótkiej sprzedaży danego instrumentu 
finansowego w tym systemie obrotu lub 
ograniczenie w inny sposób transakcji na 
danym instrumencie finansowym 
dokonywanych w tym systemie obrotu, tak 
aby zapobiec niekontrolowanemu 
spadkowi ceny tego instrumentu 
finansowego.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uzna to za stosowne, należy go zachęcać do 
stosowania własnych środków kontroli zmienności, mających na celu zawieszenie wykonania 
w przypadku dramatycznych wahań kursów akcji.  Należy jednak zwrócić uwagę, że sprzedaż 
krótka nie powinna zostać zakazana jedynie dlatego, że cena akcji spadła o więcej niż 
określona wartość procentowa, ponieważ niektóre akcje charakteryzują się większą 
zmiennością kursu niż inne, a duże spadki mogą wynikać z wielu uzasadnionych powodów.
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Poprawka 468
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli cena instrumentu finansowego w 
określonym systemie obrotu spadnie w 
ciągu jednego dnia handlowego o wartość 
określoną w ust. 4 w stosunku do ceny 
zamknięcia, która została ustalona w tym 
systemie poprzedniego dnia handlowego, 
to właściwy organ w rodzimym państwie 
członkowskim tego systemu rozważa, czy 
celowe jest nałożenie na osoby fizyczne 
lub prawne zakazu lub ograniczenia 
dotyczącego dokonywania krótkiej 
sprzedaży danego instrumentu 
finansowego w tym systemie obrotu lub 
ograniczenie w inny sposób transakcji na 
danym instrumencie finansowym 
dokonywanych w tym systemie obrotu, tak 
aby zapobiec niekontrolowanemu 
spadkowi ceny tego instrumentu 
finansowego.

1. Jeżeli cena instrumentu finansowego w 
określonym systemie obrotu spadnie w 
ciągu jednego dnia handlowego o wartość 
określoną w ust. 4 w stosunku do ceny 
zamknięcia, która została ustalona w tym 
systemie poprzedniego dnia handlowego, 
to właściwy organ w rodzimym państwie 
członkowskim tego systemu może 
rozważyć, czy celowe jest nałożenie na 
osoby fizyczne lub prawne zakazu lub 
ograniczenia dotyczącego dokonywania 
krótkiej sprzedaży danego instrumentu 
finansowego w tym systemie obrotu lub 
ograniczenie w inny sposób transakcji na 
danym instrumencie finansowym 
dokonywanych w tym systemie obrotu, tak 
aby zapobiec niekontrolowanemu 
spadkowi ceny tego instrumentu 
finansowego.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny mieć swobodę decydowania, w jakich okolicznościach – jeżeli 
spadek cen wynosi co najmniej 10% – chcą rozważać zastosowanie mechanizmów „circuit 
braker”.

Poprawka 469
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy właściwy organ jest 
przekonany, zgodnie z akapitem 

W przypadku gdy właściwy organ jest 
przekonany, zgodnie z akapitem 
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pierwszym, że takie działanie jest celowe, 
to zakazuje wówczas krótkiej sprzedaży 
danej akcji lub instrumentu dłużnego w 
tym systemie obrotu albo ogranicza ją, a w 
przypadku innego typu instrumentu 
finansowego – ogranicza transakcje na tym 
instrumencie finansowym dokonywane w 
danym systemie obrotu.

pierwszym, że takie działanie jest celowe, 
to może wówczas zakazać krótkiej 
sprzedaży danej akcji lub instrumentu 
dłużnego w tym systemie obrotu albo 
ograniczyć ją, a w przypadku innego typu 
instrumentu finansowego – ograniczyć
transakcje na tym instrumencie 
finansowym dokonywane w danym 
systemie obrotu oraz podać do publicznej 
wiadomości powody takiego działania.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uzna to za stosowne, należy go zachęcać do 
stosowania własnych środków kontroli zmienności, mających na celu zawieszenie wykonania 
w przypadku dramatycznych wahań kursów akcji.  Należy jednak zwrócić uwagę, że sprzedaż
krótka nie powinna zostać zakazana jedynie dlatego, że cena akcji spadła o więcej niż 
określona wartość procentowa, ponieważ niektóre akcje charakteryzują się większą 
zmiennością kursu niż inne, a duże spadki mogą wynikać z wielu uzasadnionych powodów.

Poprawka 470
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy właściwy organ jest 
przekonany, zgodnie z akapitem 
pierwszym, że takie działanie jest celowe, 
to zakazuje wówczas krótkiej sprzedaży 
danej akcji lub instrumentu dłużnego w 
tym systemie obrotu albo ogranicza ją, a w 
przypadku innego typu instrumentu 
finansowego – ogranicza transakcje na tym 
instrumencie finansowym dokonywane w 
danym systemie obrotu.

W przypadku gdy właściwy organ jest 
przekonany, zgodnie z akapitem 
pierwszym, że takie działanie jest celowe, 
to może wówczas zakazać krótkiej 
sprzedaży danej akcji lub instrumentu 
dłużnego w tym systemie obrotu albo 
ograniczyć ją, a w przypadku innego typu 
instrumentu finansowego – ograniczyć
transakcje na tym instrumencie 
finansowym dokonywane w danym 
systemie obrotu .

Or. en
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Uzasadnienie

Właściwe organy powinny mieć swobodę decydowania, w jakich okolicznościach – jeżeli 
spadek cen wynosi co najmniej 10% – chcą rozważać zastosowanie mechanizmów „circuit 
braker”.

Poprawka 471
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środek ten obowiązuje przez okres nie 
dłuższy niż do końca dnia handlowego 
następującego po dniu handlowym, w 
którym nastąpił spadek ceny.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny mieć swobodę decydowania, w jakich okolicznościach – jeżeli 
spadek cen wynosi co najmniej 10% – chcą rozważać zastosowanie mechanizmów „circuit 
braker”.

Poprawka 472
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środek ten obowiązuje przez okres nie 
dłuższy niż do końca dnia handlowego 
następującego po dniu handlowym, w 
którym nastąpił spadek ceny.

skreślony

Or. en



AM\854948PL.doc 83/111 PE456.805v02-00

PL

Poprawka 473
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środek ten obowiązuje przez okres nie 
dłuższy niż do końca dnia handlowego 
następującego po dniu handlowym, w 
którym nastąpił spadek ceny.

2. Środek ten jest ograniczony do okresu 
dostosowanego do stopnia spadku cen.

Or. en

Poprawka 474
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środek ten obowiązuje przez okres nie 
dłuższy niż do końca dnia handlowego 
następującego po dniu handlowym, w 
którym nastąpił spadek ceny.

2. Środek ten należy ograniczyć do okresu 
odpowiadającego zakresowi spadku ceny.

Or. de

Poprawka 475
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środek ten ma zastosowanie w 
okolicznościach lub podlega warunkom, 
które zostały określone przez właściwy 
organ. Organ ten może w szczególności 
wskazać wyłączenia, które stosują się do 
działalności animatora rynku oraz 
działalności na rynku pierwotnym.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny mieć swobodę decydowania, w jakich okolicznościach – jeżeli 
spadek cen wynosi co najmniej 10% – chcą rozważać zastosowanie mechanizmów „circuit 
braker”.

Poprawka 476
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Spadek wartości wynosi co najmniej 10 
% w przypadku akcji, a w przypadku 
innych kategorii instrumentów 
finansowych jest równy wartości 
określonej przez Komisję.

skreślony

Komisja określa, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 37 i 38, spadek wartości instrumentów 
finansowych innych niż akcje, 
uwzględniając specyfikę każdej kategorii 
instrumentów finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny mieć swobodę decydowania, w jakich okolicznościach – jeżeli 
spadek cen wynosi co najmniej 10% – chcą rozważać zastosowanie mechanizmów „circuit 
braker”.

Poprawka 477
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Spadek wartości wynosi co najmniej 10 
% w przypadku akcji, a w przypadku 
innych kategorii instrumentów 
finansowych jest równy wartości 
określonej przez Komisję.

4. Spadek wartości określany jest przez 
ESA (ESMA) z uwzględnieniem różnic 
pod względem zmienności.

Or. en

Poprawka 478
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Spadek wartości wynosi co najmniej 10 
% w przypadku akcji, a w przypadku 
innych kategorii instrumentów 
finansowych jest równy wartości 
określonej przez Komisję.

4. Spadek wartości określany jest przez 
ESA (ESMA) z uwzględnieniem różnic 
pod względem zmienności.

Or. en

Poprawka 479
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Spadek wartości wynosi co najmniej 10 
% w przypadku akcji, a w przypadku 
innych kategorii instrumentów 
finansowych jest równy wartości 
określonej przez Komisję.

4. Spadek wartości jest równy wartości 
określonej w indywidualnym przypadku 
przez właściwy organ.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uzna to za stosowne, należy go zachęcać do 
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stosowania własnych środków kontroli zmienności, mających na celu zawieszenie wykonania 
w przypadku dramatycznych wahań kursów akcji.  Należy jednak zwrócić uwagę, że sprzedaż 
krótka nie powinna zostać zakazana jedynie dlatego, że cena akcji spadła o więcej niż 
określona wartość procentowa, ponieważ niektóre akcje charakteryzują się większą 
zmiennością kursu niż inne, a duże spadki mogą wynikać z wielu uzasadnionych powodów.

Poprawka 480
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określa, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 37 i 38, spadek wartości instrumentów 
finansowych innych niż akcje, 
uwzględniając specyfikę każdej kategorii 
instrumentów finansowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uzna to za stosowne, należy go zachęcać do 
stosowania własnych środków kontroli zmienności, mających na celu zawieszenie wykonania 
w przypadku dramatycznych wahań kursów akcji.  Należy jednak zwrócić uwagę, że sprzedaż 
krótka nie powinna zostać zakazana jedynie dlatego, że cena akcji spadła o więcej niż 
określona wartość procentowa, ponieważ niektóre akcje charakteryzują się większą 
zmiennością kursu niż inne, a duże spadki mogą wynikać z wielu uzasadnionych powodów.

Poprawka 481
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 

skreślony
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regulacyjnych określających metodę 
obliczania spadku cen akcji o 10 % i 
spadku wartości określanego przez 
Komisję zgodnie z ust. 4.
Standardy regulacyjne, o których mowa w 
akapicie pierwszym, są przyjmowane 
zgodnie z art. [7-7d] rozporządzenia (UE) 
nr …/…. [rozporządzenie ESMA].
ESMA przedstawia Komisji projekty tych 
technicznych standardów regulacyjnych 
najpóźniej do dnia [31 grudnia 2011 r].

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny mieć swobodę decydowania, w jakich okolicznościach – jeżeli 
spadek cen wynosi co najmniej 10% – chcą rozważać zastosowanie mechanizmów „circuit 
braker”.

Poprawka 482
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
regulacyjnych określających metodę 
obliczania spadku cen akcji o 10 % i 
spadku wartości określanego przez 
Komisję zgodnie z ust. 4.

skreślony

Standardy regulacyjne, o których mowa w 
akapicie pierwszym, są przyjmowane 
zgodnie z art. [7-7d] rozporządzenia (UE) 
nr …/…. [rozporządzenie ESMA].
ESMA przedstawia Komisji projekty tych 
technicznych standardów regulacyjnych 
najpóźniej do dnia [31 grudnia 2011 r].

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uzna to za stosowne, należy go zachęcać do 
stosowania własnych środków kontroli zmienności, mających na celu zawieszenie wykonania 
w przypadku dramatycznych wahań kursów akcji.  Należy jednak zwrócić uwagę, że sprzedaż 
krótka nie powinna zostać zakazana jedynie dlatego, że cena akcji spadła o więcej niż 
określona wartość procentowa, ponieważ niektóre akcje charakteryzują się większą 
zmiennością kursu niż inne, a duże spadki mogą wynikać z wielu uzasadnionych powodów.

Poprawka 483
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
regulacyjnych określających metodę 
obliczania spadku cen akcji o 10 % i 
spadku wartości określanego przez 
Komisję zgodnie z ust. 4.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uzna to za stosowne, należy go zachęcać do 
stosowania własnych środków kontroli zmienności, mających na celu zawieszenie wykonania 
w przypadku dramatycznych wahań kursów akcji.  Należy jednak zwrócić uwagę, że sprzedaż 
krótka nie powinna zostać zakazana jedynie dlatego, że cena akcji spadła o więcej niż 
określona wartość procentowa, ponieważ niektóre akcje charakteryzują się większą 
zmiennością kursu niż inne, a duże spadki mogą wynikać z wielu uzasadnionych powodów.

Poprawka 484
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit trzeci 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA przedstawia Komisji projekty tych 
technicznych standardów regulacyjnych 
najpóźniej do dnia [31 grudnia 2011 r].

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uzna to za stosowne, należy go zachęcać do 
stosowania własnych środków kontroli zmienności, mających na celu zawieszenie wykonania 
w przypadku dramatycznych wahań kursów akcji.  Należy jednak zwrócić uwagę, że sprzedaż 
krótka nie powinna zostać zakazana jedynie dlatego, że cena akcji spadła o więcej niż 
określona wartość procentowa, ponieważ niektóre akcje charakteryzują się większą 
zmiennością kursu niż inne, a duże spadki mogą wynikać z wielu uzasadnionych powodów.

Poprawka 485
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środek nałożony na mocy art. 16-18 
obowiązuje początkowo przez okres 
nieprzekraczający trzech miesięcy od daty 
publikacji komunikatu, o którym mowa w 
art. 21.

Okres obowiązywania danego środka 
może być przedłużany na dalsze okresy 
nieprzekraczjące trzech miesięcy, jeżeli 
nadal aktualne są powody podjęcia tego 
środka. Jeżeli okres obowiązywania 
danego środka nie zostanie przedłużony 
po tych trzech miesiącach, wygasa on 
automatycznie.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 20 powinien wyjaśniać, że okres obowiązywania danego środka wygaśnie, jeżeli nie 
zostanie przedłużony na mocy niniejszego przepisu, oraz że można go przedłużyć jedynie 
wówczas, gdy wciąż istnieją powody podjęcia tego środka.
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Poprawka 486
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środek ten może następnie być 
przedłużany, za każdym razem na okres nie 
dłuższy niż trzy miesiące.

Środek ten może następnie być 
przedłużany, za każdym razem na okres nie 
dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli nadal 
aktualne są powody podjęcia tego środka.
Jeżeli okres obowiązywania danego 
środka nie zostanie przedłużony po tych 
trzech miesiącach, wygasa on 
automatycznie.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 20 powinien wyjaśniać, że okres obowiązywania danego środka wygaśnie, jeżeli nie 
zostanie przedłużony na mocy niniejszego przepisu, oraz że można go przedłużyć jedynie 
wówczas, gdy wciąż istnieją powody podjęcia tego środka na mocy niniejszych przepisów.

Poprawka 487
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środek ten może następnie być 
przedłużany, za każdym razem na okres 
nie dłuższy niż trzy miesiące.

Środek ten może następnie być 
przedłużany o okres adekwatny do powagi 
zakłócenia na rynku.

Or. de

Poprawka 488
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środek ten może następnie być 
przedłużany, za każdym razem na okres 
nie dłuższy niż trzy miesiące.

Środek ten może następnie być 
przedłużany na kolejny okres adekwatny 
do powagi występujących na rynku 
zakłóceń.

Or. en

Poprawka 489
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po otrzymaniu od właściwego organu 
powiadomienia o nałożeniu na osoby 
fizyczne lub prawne zakazu lub 
ograniczenia dotyczącego dokonywania 
krótkiej sprzedaży danego instrumentu 
finansowego w tym systemie obrotu lub 
ograniczeniu w inny sposób transakcji na 
danym instrumencie finansowym 
dokonywanych w tym systemie obrotu, tak 
aby zapobiec niekontrolowanemu 
spadkowi ceny tego instrumentu 
finansowego na mocy art. 19, ESA 
(ESMA) może podjąć niezbędne środki 
zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten jest konieczny, aby przyznać ESMA rolę koordynatora, kiedy dany instrument 
finansowy jest przedmiotem obrotu w wielu systemach obrotu w Europie, z których każdy 
nadzorowany jest przez właściwy organ nadzoru.
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Poprawka 490
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli właściwy organ planuje podjęcie 
środków lub podejmuje środki wbrew 
opinii ESMA wydanej na mocy ust. 2 lub 
też odmawia podjęcia środków wbrew 
opinii ESMA wydanej na mocy tego 
ustępu, to publikuje on niezwłocznie na 
swoich stronach internetowych komunikat 
zawierający pełne wyjaśnienie powodów 
takiego postępowania

3. Jeżeli ESA (ESMA) uzna, że należy 
wprowadzić dany środek na szczeblu Unii, 
jej decyzja jest wiążąca dla właściwych 
organów.

Or. en

Uzasadnienie

ESMA powinna mieć możliwość wprowadzania środków na szczeblu unijnym.

Poprawka 491
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Uprawnienia interwencyjne ESMA

1. Zgodnie z art. [6a ust. 5] 
rozporządzenia (UE) nr …/… 
[rozporządzenie ESMA], w przypadku gdy 
spełnione są wszystkie warunki określone 
w ust. 2, ESMA podejmuje jeden z 
następujących środków lub większą ich 
liczbę:
a) zażądanie od osoby fizycznej lub 
prawnej posiadającej pozycje krótkie netto 
związane z określonym instrumentem 
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finansowym lub kategorią instrumentów 
finansowych, aby zgłaszały właściwemu 
organowi lub podawały do wiadomości 
publicznej informacje dotyczące danej 
pozycji;
b) nałożenie zakazu lub warunków w 
stosunku do osób fizycznych lub 
prawnych, które dokonują krótkiej 
sprzedaży lub innej transakcji, w wyniku 
której powstaje instrument finansowy lub 
związanej z takim instrumentem, gdy 
skutkiem lub jednym ze skutków takiej 
transakcji jest uzyskanie korzyści
finansowej przez osobę fizyczną lub 
prawną w przypadku spadku ceny lub 
wartości innego instrumentu 
finansowego;
c) ograniczenie dotyczące zawierania 
przez osoby fizyczne lub prawne transakcji 
swapu ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii lub ograniczenie wartości 
niepokrytych pozycji z tytułu swapu ryzyka 
kredytowego, które może otworzyć osoba 
fizyczna lub prawna w odniesieniu do 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii;
d) uniemożliwienie osobom fizycznym lub 
prawnym zawierania transakcji na 
instrumentach finansowych lub 
ograniczenie wartości transakcji, które 
mogą być zawierane na danym 
instrumencie finansowym.
Środek może mieć zastosowanie w 
określonych okolicznościach lub podlegać 
wyłączeniom, które zostały określone 
przez odpowiedni właściwy organ. Organ 
ten może w szczególności wskazać 
wyłączenia, które stosują się do 
działalności animatora rynku oraz 
działalności na rynku pierwotnym.
2. ESMA podejmuje decyzję na mocy ust. 
1 tylko wówczas, gdy spełnione są 
wszystkie poniższe warunki:
a) środki wymienione w ust. 1 lit. a)-d) 
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stanowią ochronę przed zagrożeniem dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu, przy
czym istnieją implikacje transgraniczne;
b) właściwy organ lub właściwe organy 
nie podjęły żadnych środków w celu 
ochrony przed zagrożeniem albo podjęte 
środki nie stanowią odpowiedniej ochrony 
przed tym zagrożeniem.
3. Podejmując środki, o których mowa w 
ust. 1, ESMA bierze pod uwagę stopień, w 
którym środek ten:
a) będzie stanowić znaczącą ochronę 
przed zagrożeniem dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych lub stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub części 
tego systemu lub znacznie zwiększy 
zdolność właściwych organów do 
monitorowania tego zagrożenia;
b) nie stworzy ryzyka arbitrażu 
regulacyjnego;
c) nie będzie mieć niekorzystnego wpływu 
na efektywność rynków finansowych, w 
tym nie spowoduje ograniczenia płynności 
na tych rynkach ani niepewności wśród 
uczestników rynku, które byłyby 
niewspółmierne do korzyści płynących z 
tego środka.
W przypadku gdy właściwy organ lub 
właściwe organy podjęły środki na mocy 
art. 16, 17 lub 18, ESMA może podjąć 
dowolny ze środków, o których mowa w 
ust. 1, bez potrzeby wydawania opinii 
przewidzianej w art. 23.
4. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu lub 
przedłużeniu środka, o którym mowa w 
ust. 1, ESMA konsultuje się w stosownych 
przypadkach z Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego i innymi 
odpowiednimi organami.
5. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu lub 
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przedłużeniu środka, o którym mowa w 
ust. 1, ESMA powiadamia właściwe 
organy o proponowanym przez siebie 
środku. Powiadomienie to zawiera 
informacje na temat proponowanych 
środków, kategorii instrumentów 
finansowych i transakcji, których będą 
one dotyczyć, dowodów uzasadniających 
ich wprowadzenie oraz planowanego 
terminu wejścia w życie tych środków.
6. Powiadomienia należy dokonać 
najpóźniej na 24 godziny przed 
planowanym wejściem w życie lub 
przedłużeniem środka. W wyjątkowych 
okolicznościach ESMA może dokonać 
powiadomienia z wyprzedzeniem krótszym 
niż 24 godziny przed planowanym 
wejściem w życie środka, jeżeli utrzymanie 
24-godzinnego terminu jest niemożliwe.
7. ESMA publikuje na swoich stronach 
internetowych komunikaty o decyzjach 
dotyczących nałożenia lub przedłużenia 
środka, o którym mowa w ust. 1. W 
komunikacie tym należy podać co 
najmniej następujące informacje:
a) nałożone środki, w tym instrumenty i 
kategorie transakcji, których środki te 
dotyczą, oraz okres ich obowiązywania;
b) powody, dla których ESMA jest 
przekonany o konieczności nałożenia 
środków, w tym dowody potwierdzające te 
powody.
8. Środek wchodzi w życie z chwilą 
opublikowania komunikatu lub w 
określonym w komunikacie terminie 
przypadającym po dacie publikacji i ma 
zastosowanie wyłącznie do transakcji 
zawartych po wejściu środka w życie.
9. ESMA dokonuje przeglądu podjętych 
przez siebie środków, o których mowa w 
ust. 1, w odpowiednich odstępach czasu, 
ale nie rzadziej niż co trzy miesiące. O ile 
środek nie zostanie przedłużony po tym 
trzymiesięcznym okresie, wygasa 
automatycznie. Przepisy ust. 2-8 mają 
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zastosowanie do przedłużenia środków.
10. Środek przyjęty przez ESMA na mocy 
niniejszego artykułu ma charakter 
nadrzędny wobec wcześniejszych środków 
podjętych przez właściwy organ na mocy 
przepisów sekcji 1.

Or. en

Uzasadnienie

Wykracza to poza uprawnienia określone dla ESMA w dokumencie COM(2009)503.  Rola 
ESMA powinna być ograniczona do koordynacji zgodnie z art. 23.  ESMA nie powinna mieć 
możliwości bezpośredniego interweniowania lub nakładania obowiązków na osoby fizyczne 
lub prawne.  Dałoby to ESMA znaczne uprawnienia decyzyjne o charakterze ogólnym w 
bardzo delikatnym obszarze polityki, czego nie dopuszcza traktat.

Poprawka 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zażądanie od osoby fizycznej lub 
prawnej posiadającej pozycje krótkie netto 
związane z określonym instrumentem 
finansowym lub kategorią instrumentów 
finansowych, aby zgłaszały właściwemu 
organowi lub podawały do wiadomości 
publicznej informacje dotyczące danej 
pozycji;

a) zażądanie od osoby fizycznej lub 
prawnej posiadającej pozycje krótkie netto 
związane z akcjami dopuszczonymi do 
obrotu w danym systemie obrotu, aby 
zgłaszały właściwemu organowi lub 
podawały do wiadomości publicznej 
informacje dotyczące danej pozycji 
powyżej progu, o którym mowa w art. 7 
ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest nadanie ESMA szerokich uprawnień do wprowadzania wymogu publicznego 
ujawniania informacji lub ograniczania obrotu nieokreślonymi instrumentami finansowymi, 
jeżeli nie ma dowodu na to, że krótka sprzedaż takich instrumentów przyczyniła się do 
niestabilności finansowej.  Wymaganie podawania do wiadomości publicznej ex post, tj. przy 
niższych progach, kiedy nie oczekiwano tego w czasie dokonywania transakcji, powoduje 
niepewność, ale również negatywne skutki związane z publicznym ujawnianiem, np. short 



AM\854948PL.doc 97/111 PE456.805v02-00

PL

squeeze.

Poprawka 493
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ograniczenie dotyczące zawierania
przez osoby fizyczne lub prawne transakcji 
swapu ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii lub ograniczenie wartości 
niepokrytych pozycji z tytułu swapu ryzyka 
kredytowego, które może otworzyć osoba 
fizyczna lub prawna w odniesieniu do 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii;

skreślona

Or. en

Poprawka 494
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ograniczenie dotyczące zawierania przez 
osoby fizyczne lub prawne transakcji 
swapu ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub
Unii lub ograniczenie wartości 
niepokrytych pozycji z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego, które może otworzyć 
osoba fizyczna lub prawna w odniesieniu 
do zobowiązania państwa członkowskiego 
lub Unii;

c) ograniczenie dotyczące zawierania przez 
osoby fizyczne lub prawne transakcji 
swapu ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego, 
Unii lub istotnej pod względem 
systemowym instytucji mającej siedzibę 
lub ustanowionej w Unii lub ograniczenie 
wartości niepokrytych pozycji z tytułu 
swapu ryzyka kredytowego, które może 
otworzyć osoba fizyczna lub prawna w 
odniesieniu do zobowiązania państwa 
członkowskiego, Unii lub istotnej pod 
względem systemowym instytucji mającej 
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siedzibę lub ustanowionej w Unii;

Or. de

Poprawka 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) uniemożliwienie osobom fizycznym lub 
prawnym zawierania transakcji na 
instrumentach finansowych lub 
ograniczenie wartości transakcji, które 
mogą być zawierane na danym 
instrumencie finansowym.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że ust. 1 lit. d) ma obejmować swapy ryzyka kredytowego, jednak sposób 
sformułowania jest nie do zaakceptowania

Poprawka 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środek może mieć zastosowanie w 
określonych okolicznościach lub podlegać 
wyłączeniom, które zostały określone 
przez odpowiedni właściwy organ. Organ 
ten może w szczególności wskazać 
wyłączenia, które stosują się do 
działalności animatora rynku oraz 
działalności na rynku pierwotnym.

Środek może mieć zastosowanie w 
określonych okolicznościach lub podlegać 
wyłączeniom, które zostały określone 
przez właściwe organy. Organ ten może w 
szczególności wskazać wyłączenia, które 
stosują się do działalności animatora rynku 
oraz działalności na rynku pierwotnym.

Or. en
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Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zapewnienia wyłączeń dla animatorów rynku i głównych dealerów. 
Zmieniony tekst sprawia, że to właściwe organy w państwach członkowskich będą określać, 
kogo można uznać za animatora rynku w ich kraju.

Poprawka 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu lub 
przedłużeniu środka, o którym mowa w 
ust. 1, ESMA konsultuje się w stosownych 
przypadkach z Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego i innymi 
odpowiednimi organami.

4. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu lub 
przedłużeniu środka, o którym mowa w 
ust. 1, ESA (ESMA) konsultuje się z 
Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego 
i – w stosownych przypadkach – z innymi 
odpowiednimi organami.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na fakt, że decyzja ESMA o wprowadzeniu środka przeciwko sprzedaży krótkiej 
ma wpływ na stabilność finansową, właściwe może być wymaganie w każdym przypadku 
opinii Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.

Poprawka 498
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreślony
Szczegółowe określenie niekorzystnych 

zdarzeń lub okoliczności
Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 36 i z 
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zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 37 i 38, środki określające kryteria i 
czynniki, które powinny brać pod uwagę 
właściwe organy i ESMA, decydując o 
wystąpieniu niekorzystnych zdarzeń lub 
okoliczności, o których mowa w art. 16, 
17, 18 i 23 oraz zagrożeń, o których mowa 
w art. 24 ust. 2 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Określenie z góry wszystkich kryteriów i czynników, które mogą prowadzić właściwy organ 
do wniosku, że zaistniały negatywne skutki lub okoliczności, nie jest ani możliwe, ani 
właściwe. Sytuacje nagłe z natury rzeczy mogą wynikać z nieprzewidzianych okoliczności, 
zatem przyjęcie proponowanych przepisów w prawodawstwie poziomu drugiego ograniczy 
zdolność państw członkowskich do podejmowania odpowiednich działań w sytuacjach 
nagłych.

Poprawka 499
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek właściwego organu lub 
większej ich liczby lub z własnej 
inicjatywy, ESMA może przeprowadzić 
badanie dotyczące 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 w Unii.

Na wniosek co najmniej jednego
właściwego organu, Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komisji lub z 
własnej inicjatywy, ESA (ESMA) może 
przeprowadzić badanie dotyczące 
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 systemu 
finansowego w Unii oraz wydać 
zainteresowanym właściwym organom 
odpowiednie zalecenia dotyczące 
działania.

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja uprawnień musi być zgodna z art. 22 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ESMA:  „Na 
wniosek co najmniej jednego właściwego organu, Rady, Parlamentu Europejskiego lub 
Komisji – lub z własnej inicjatywy – ESMA może przeprowadzić dochodzenie dotyczące 
konkretnego rodzaju działalności finansowej lub rodzaju produktu lub sposobu postępowania 
po to, by oszacować potencjalne zagrożenia dla integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego oraz wydać zainteresowanym właściwym organom 
odpowiednie zalecenia dotyczące działania.”

Poprawka 500
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA publikuje sprawozdanie 
zawierające dokonane przez nią ustalenia 
oraz zalecenia dotyczące danej kwestii lub 
praktyki.

ESA (ESMA) publikuje sprawozdanie 
zawierające dokonane przez nią ustalenia 
oraz zalecenia dotyczące danej kwestii lub 
praktyki w terminie trzech miesięcy od 
daty rozpoczęcia badania.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby ESMA była odpowiedzialna za swoje działania oraz aby jej sprawozdanie 
było publikowane w odpowiednim czasie.

Poprawka 501
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązek zachowania tajemnicy 
służbowej ma zastosowanie do wszystkich 
osób fizycznych lub prawnych, które 
pracują lub pracowały dla właściwego 

1. Obowiązek zachowania tajemnicy 
służbowej ma zastosowanie do wszystkich 
osób fizycznych lub prawnych, które 
pracują lub pracowały dla właściwego 
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organu lub też dla organu albo osoby 
fizycznej lub prawnej, której właściwy 
organ przekazał zadania, w tym do 
audytorów i rzeczoznawców zatrudnionych 
przez właściwy organ. Informacje objęte 
tajemnicą służbową nie mogą być 
ujawniane innej osobie fizycznej lub 
prawnej ani innemu organowi, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy takie ujawnienie jest 
niezbędne w celu prowadzenia 
postępowania sądowego.

organu lub też dla organu albo osoby 
fizycznej lub prawnej, której właściwy 
organ przekazał zadania, w tym do 
audytorów i rzeczoznawców zatrudnionych 
przez właściwy organ. Informacje poufne 
objęte tajemnicą służbową nie mogą być 
ujawniane innej osobie fizycznej lub 
prawnej ani innemu organowi, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy takie ujawnienie jest 
niezbędne w celu prowadzenia 
postępowania sądowego.

Or. en

Uzasadnienie

Lepiej jest najpierw określić, które informacje są poufne, a następnie stwierdzić, że 
informacje te objęte są również tajemnicą służbową. Automatyczne uznawanie wszystkich 
informacji za poufne wydaje się przesadzone, ponieważ niektóre informacje wymieniane 
między właściwymi organami mogą być całkowicie nieszkodliwe.

Poprawka 502
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie informacje wymieniane 
między właściwymi organami na mocy 
niniejszego rozporządzenia uznaje się za 
poufne, chyba że w momencie ich 
przekazania właściwy organ oświadczy, iż 
informacje te mogą być ujawnione, lub ich 
ujawnienie jest niezbędne w celu 
prowadzenia postępowania sądowego.

2. Wszystkie informacje wymieniane 
między właściwymi organami na mocy 
niniejszego rozporządzenia, które dotyczą 
warunków biznesowych lub operacyjnych 
oraz innych kwestii gospodarczych lub 
osobistych uznaje się za informacje poufne 
oraz przedmiot tajemnicy służbowej przez 
okres nie dłuższy niż 20 lat, chyba że w 
momencie ich przekazania właściwy organ 
oświadczy, iż informacje te mogą być 
ujawnione.

Or. en
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Uzasadnienie

Lepiej jest najpierw określić, które informacje są poufne, a następnie stwierdzić, że 
informacje te objęte są również tajemnicą służbową. Automatyczne uznawanie wszystkich 
informacji za poufne wydaje się przesadzone, ponieważ niektóre informacje wymieniane 
między właściwymi organami mogą być całkowicie nieszkodliwe.

Poprawka 503
Syed Kamall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ informuje ESMA o każdej 
prośbie, o której mowa w akapicie 
pierwszym. Dochodzenia lub kontrole o 
wymiarze transgranicznym są 
koordynowane przez ESMA.

Właściwy organ informuje ESA (ESMA) o 
każdej prośbie, o której mowa w akapicie 
pierwszym.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, dlaczego ESMA miałaby zajmować się koordynacją dochodzeń lub kontroli o 
wymiarze transgranicznym. Współpraca między organami regulacyjnymi w tym obszarze jest 
już dobrze rozwinięta. Jedynym zadaniem, jakiego należy wymagać od ESMA, jest 
koordynacja w przypadku braku współpracy ze strony organu regulacyjnego, które stanowi 
naruszenie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 504
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ informuje ESMA o każdej 
prośbie, o której mowa w akapicie 
pierwszym. Dochodzenia lub kontrole o 
wymiarze transgranicznym są 

Właściwy organ informuje ESA (ESMA) o 
każdej prośbie, o której mowa w akapicie 
pierwszym. Dochodzenia lub kontrole o 
wymiarze transgranicznym są 
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koordynowane przez ESMA. koordynowane przez ESA (ESMA) na 
wniosek właściwego organu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest konieczne, aby ESMA koordynowała dochodzenia, jeżeli właściwe organy mogą same 
się tym zająć.

Poprawka 505
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zawierają z właściwymi 
organami państw trzecich umowy o 
współpracy dotyczące wymiany informacji 
z właściwymi organami w państwach 
trzecich, egzekwowania w państwach 
trzecich obowiązków wynikających z 
niniejszego rozporządzenia oraz 
podejmowania przez właściwy organ 
podobnych środków w celu uzupełnienia 
środków podjętych na mocy rozdziału V.

Właściwe organy dokładają najlepszych 
starań, aby zawrzeć z właściwymi 
organami państw trzecich umowy o 
współpracy dotyczące wymiany informacji 
z właściwymi organami w państwach 
trzecich, egzekwowania w państwach 
trzecich obowiązków wynikających z 
niniejszego rozporządzenia oraz 
podejmowania przez właściwy organ 
podobnych środków w celu uzupełnienia 
środków podjętych na mocy rozdziału V.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy ulepszeniu tekstu, który w przeciwnym wypadku nakładałby na właściwe 
organy prawne zobowiązanie do zawierania porozumień o współpracy, nie dając pewności co 
do tego, co się stanie, jeżeli nie zostaną one zawarte. Należy również sprecyzować, że 
porozumienia o współpracy nie mogą powodować pewnych zobowiązań dla państw 
członkowskich – np. konieczności podejmowania równoważnych wzajemnych środków – gdyż 
może to być niezgodne z konstytucjami państw członkowskich i niniejszym rozporządzeniem.
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Poprawka 506
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA koordynuje opracowywanie umów
o współpracy pomiędzy właściwymi 
organami państw członkowskich a 
odpowiednimi właściwymi organami 
państw trzecich. W tym celu ESMA 
przygotowuje wzór umowy, który może 
być wykorzystywany przez właściwe 
organy.

ESA (ESMA) koordynuje opracowywanie 
porozumień o współpracy pomiędzy 
właściwymi organami państw 
członkowskich a odpowiednimi 
właściwymi organami państw trzecich. W 
tym celu ESA (ESMA) przygotowuje wzór 
umowy, który może być wykorzystywany 
przez właściwe organy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy ulepszeniu tekstu, który w przeciwnym wypadku nakładałby na właściwe 
organy prawne zobowiązanie do zawierania porozumień o współpracy, nie dając pewności co 
do tego, co się stanie, jeżeli nie zostaną one zawarte. Należy również sprecyzować, że 
porozumienia o współpracy nie mogą powodować pewnych zobowiązań dla państw 
członkowskich – np. konieczności podejmowania równoważnych wzajemnych środków – gdyż 
może to być niezgodne z konstytucjami państw członkowskich i niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 507
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy zawierają umowy o 
współpracy w zakresie wymiany 
informacji z właściwymi organami państw 
trzecich tylko wówczas, gdy tajemnica 
służbowa w odniesieniu do ujawnianych 
informacji jest zagwarantowana co 
najmniej w stopniu określonym w art. 29. 
Taka wymiana informacji musi służyć 
właściwym organom do wykonywania ich 

3. Właściwe organy nie zawierają 
porozumień o współpracy z krajami 
trzecimi, które nakładają na państwa 
członkowskie obowiązki inne niż 
dostarczenie informacji. Porozumienia o 
współpracy w zakresie wymiany 
informacji zawierane są tylko wówczas, 
gdy tajemnica służbowa w odniesieniu do 
ujawnianych informacji jest 
zagwarantowana co najmniej w stopniu 
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zadań. określonym w art. 29. Taka wymiana 
informacji musi służyć właściwym 
organom do wykonywania ich zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy ulepszeniu tekstu, który w przeciwnym wypadku nakładałby na właściwe 
organy prawne zobowiązanie do zawierania porozumień o współpracy, nie dając pewności co 
do tego, co się stanie, jeżeli nie zostaną one zawarte. Należy również sprecyzować, że 
porozumienia o współpracy nie mogą powodować pewnych zobowiązań dla państw 
członkowskich – np. konieczności podejmowania równoważnych wzajemnych środków – gdyż 
może to być niezgodne z konstytucjami państw członkowskich i niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 508
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ państwa członkowskiego 
może przekazywać do państwa trzeciego 
dane i analizę danych, jeżeli spełnione są 
warunki określone w art. 25 lub 26 
dyrektywy 95/46/WE i tylko w 
indywidualnych przypadkach. Właściwy 
organ państwa członkowskiego musi być 
przekonany, że przekazanie to służy celom 
niniejszego rozporządzenia. Państwu 
trzeciemu nie wolno przekazywać danych
innemu państwu trzeciemu bez wyraźnego 
pisemnego upoważnienia właściwego 
organu państwa członkowskiego.

Właściwy organ państwa członkowskiego 
może przekazywać do państwa trzeciego 
dane i analizę danych, jeżeli spełnione są 
warunki określone w art. 25 lub 26 
dyrektywy 95/46/WE i tylko w 
indywidualnych przypadkach. Właściwy 
organ państwa członkowskiego musi być 
przekonany, że przekazanie to służy celom 
niniejszego rozporządzenia. Dane 
przekazywane są jedynie wówczas, jeżeli 
państwo trzecie zagwarantuje, że dane te 
nie zostaną przekazane innemu państwu 
trzeciemu bez wyraźnego pisemnego 
upoważnienia tego właściwego organu 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka lepiej formułująca treść, ponieważ niestosowne wydaje się, żeby samo 
rozporządzenie nakładało obowiązki na państwa trzecie.



AM\854948PL.doc 107/111 PE456.805v02-00

PL

Poprawka 509
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ państwa członkowskiego 
ujawnia właściwemu organowi państwa 
trzeciego informacje otrzymane od 
właściwego organu innego państwa 
członkowskiego tylko wówczas, gdy 
właściwy organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego uzyskał wyraźną zgodę 
właściwego organu, który przekazał te 
informacje, oraz, w stosownych 
przypadkach, informacje te są ujawniane 
wyłącznie do celów, które zaaprobował ten 
właściwy organ.

Właściwy organ państwa członkowskiego 
ujawnia właściwemu organowi państwa 
trzeciego informacje, które są poufne 
zgodnie z art. 29 i które zostały otrzymane 
od właściwego organu innego państwa
członkowskiego, tylko wówczas, gdy 
właściwy organ zainteresowanego państwa 
członkowskiego uzyskał wyraźną zgodę 
właściwego organu, który przekazał te 
informacje, oraz, w stosownych 
przypadkach, informacje te są ujawniane 
wyłącznie do celów, które zaaprobował ten 
właściwy organ.

Or. en

Uzasadnienie

Lepiej jest najpierw określić, które informacje są poufne (patrz propozycja dotycząca art. 29), 
a następnie stwierdzić, że informacje te objęte są również tajemnicą służbową.

Poprawka 510
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące środków administracyjnych, 
sankcji i kar pieniężnych mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 

Opierając się na wytycznych przyjętych 
przez ESA (ESMA) oraz uwzględniając 
komunikat Komisji w sprawie 
wzmocnienia systemów sankcji w sektorze 
usług finansowych, państwa członkowskie 
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podejmują wszelkie środki niezbędne do 
zapewnienia wdrożenia tych zasad. 
Przewidziane środki, sankcje i kary muszą 
być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

ustanawiają zasady dotyczące środków 
administracyjnych, sankcji i kar 
pieniężnych mających zastosowanie w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia oraz podejmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
wdrożenia tych zasad. Przewidziane 
środki, sankcje i kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Or. en

Poprawka 511
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące środków administracyjnych, 
sankcji i kar pieniężnych mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 
podejmują wszelkie środki niezbędne do 
zapewnienia wdrożenia tych zasad. 
Przewidziane środki, sankcje i kary muszą 
być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

Państwa członkowskie, zgodnie z 
podstawowymi zasadami zawartymi w ich 
prawodawstwie krajowym, ustanawiają 
zasady dotyczące środków 
administracyjnych, sankcji i kar 
pieniężnych mających zastosowanie w 
przypadku naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia oraz podejmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
wdrożenia tych zasad. Przewidziane 
środki, sankcje i kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba jaśniejszego sformułowania niniejszego artykułu, aby uniknąć interpretacji, 
która może naruszać podstawowe zasady określone w konstytucjach państw członkowskich.
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Poprawka 512
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zawiadamiają o 
tych przepisach Komisję najpóźniej do 
dnia [1 lipca 2012 r.] i zawiadamiają 
niezwłocznie Komisję o wszelkich 
późniejszych zmianach tych przepisów.

Państwa członkowskie zawiadamiają o 
tych przepisach ESA (ESMA) i Komisję 
do dnia [1 lipca 2012 r.] i zawiadamiają 
niezwłocznie Komisję o wszelkich 
późniejszych zmianach tych przepisów.

Or. en

Poprawka 513
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja, w 
świetle dyskusji z właściwymi organami i 
ESMA, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące:

Do dnia 30 czerwca 2013 r. Komisja, w 
świetle dyskusji z właściwymi organami i 
ESA (ESMA), przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące:

Or. en

Uzasadnienie

Zawarte w art. 7 przepisy dotyczące publicznego ujawniania mogą mieć ogromny wpływ na 
działanie rynków finansowych i należy koniecznie dokonać ich przeglądu przy najbliższej 
możliwej okazji w celu dokonania oceny ich adekwatności.

Poprawka 514
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) adekwatności progów powodujących 
obowiązki zgłoszenia i publicznego
ujawnienia informacji na mocy art. 5, 7 i 8;

a) adekwatności progów powodujących 
obowiązki zgłoszenia i ujawnienia 
informacji na mocy art. 5 i 8;

Or. en

Uzasadnienie

Zawarte w art. 7 przepisy dotyczące publicznego ujawniania mogą mieć ogromny wpływ na 
działanie rynków finansowych i należy koniecznie dokonać ich przeglądu przy najbliższej 
możliwej okazji w celu dokonania oceny ich adekwatności.

Poprawka 515
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) adekwatności wymogu podawania do 
wiadomości publicznej oraz wymogu 
ujawniania oraz progów powodujących 
obowiązek publikacji zgodnie z art. 7, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu 
na płynność i zmienność rynków 
finansowych;

Or. en

Uzasadnienie

Zawarte w art. 7 przepisy dotyczące publicznego ujawniania mogą mieć ogromny wpływ na 
działanie rynków finansowych i należy koniecznie dokonać ich przeglądu przy najbliższej 
możliwej okazji w celu dokonania oceny ich adekwatności.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, biorąc pod uwagę opinię ESA 
(ESMA), ustanawia zharmonizowane 
przepisy dotyczące środków 
administracyjnych, kar pieniężnych i 
niepieniężnych mających zastosowanie do 
naruszeń postanowień niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en


