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Poprawka 218
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Kryzys finansowy ujawnił słabości w 
funkcjonowaniu i przejrzystości rynków 
finansowych. Rozwój rynków finansowych 
uwypuklił potrzebę wzmocnienia ram 
regulujących rynki instrumentów 
finansowych w celu zwiększenia poziomu 
przejrzystości, zapewnienia lepszej 
ochrony inwestorów, podniesienia 
poziomu zaufania, ograniczenia obszarów 
nieregulowanych oraz zapewnienia 
przyznania organom nadzoru
odpowiednich uprawnień do wykonywania 
ich zadań.

(4) Kryzys finansowy ujawnił słabości w 
funkcjonowaniu i przejrzystości rynków 
finansowych. Rozwój rynków finansowych 
uwypuklił potrzebę wzmocnienia ram 
regulujących rynki instrumentów 
finansowych w celu zwiększenia poziomu 
przejrzystości, zapewnienia lepszej 
ochrony inwestorów, podniesienia 
poziomu zaufania, zapewnienia braku 
obszarów nieregulowanych oraz 
zapewnienia przyznania organom nadzoru 
odpowiednich uprawnień do wykonywania 
ich zadań.

Or. en

Poprawka 219
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wśród organów regulacyjnych na 
poziomie międzynarodowym istnieje 
zgoda, co do tego, że słabości systemu ładu 
korporacyjnego w szeregu instytucji 
finansowych, w tym brak w ich strukturach 
skutecznych mechanizmów kontroli, 
przyczyniły się do powstania kryzysu 
finansowego. Podejmowanie nadmiernego 
ryzyka bez zachowania należytej 
ostrożności może prowadzić do upadku 
poszczególnych instytucji finansowych 
oraz powstania problemów systemowych 

(5) Wśród organów regulacyjnych na 
poziomie międzynarodowym istnieje 
zgoda, co do tego, że słabości systemu ładu 
korporacyjnego w szeregu instytucji 
finansowych, w tym brak w ich strukturach 
skutecznych mechanizmów kontroli, 
przyczyniły się do powstania kryzysu 
finansowego. Podejmowanie nadmiernego 
ryzyka bez zachowania należytej 
ostrożności może prowadzić do upadku 
poszczególnych instytucji finansowych 
oraz powstania problemów systemowych 
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w państwach członkowskich oraz na całym 
świecie. Niewłaściwe postępowanie firm 
świadczących usługi na rzecz klientów 
może powodować straty na szkodę 
inwestorów oraz prowadzić do utraty ich 
zaufania. W celu wyeliminowania 
potencjalnie szkodliwych skutków tych 
słabości w systemach ładu korporacyjnego 
przepisy niniejszej dyrektywy powinny 
uzupełniać bardziej szczegółowe zasady i 
normy minimalne. Te zasady i normy 
powinny uwzględniać charakter, wielkość i 
złożoność firm inwestycyjnych.

w państwach członkowskich oraz na całym 
świecie. Niewłaściwe postępowanie firm 
świadczących usługi na rzecz klientów 
może powodować straty na szkodę 
inwestorów oraz prowadzić do utraty ich 
zaufania. W celu wyeliminowania 
potencjalnie szkodliwych skutków tych 
słabości w systemach ładu korporacyjnego 
przepisy niniejszej dyrektywy powinny 
uzupełniać bardziej szczegółowe zasady i 
normy minimalne. Te zasady i normy 
powinny uwzględniać charakter, wielkość i 
złożoność firm inwestycyjnych. W 
odniesieniu do członków zarządów, 
obowiązkiem akcjonariuszy jest 
zapewnienie, by wszyscy członkowie w 
każdym momencie cieszyli się 
odpowiednio nieposzlakowaną opinią oraz 
dysponowali wystarczającą wiedzą, 
umiejętnościami i doświadczeniem, a 
jednocześnie uznaje się, że funkcje 
dyrektorskie różnią się, zatem szczegółowe 
przepisy i ilościowe ograniczenia liczby 
stanowisk, jakie można zajmować, są 
nieuzasadnione.

Or. en

Poprawka 220
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zobowiązanie podjęte przez szefów 
państw lub rządów na szczycie G20 w 
Cannes (4 listopada 2011 r.) ma na celu
wprowadzenie „międzynarodowego 
identyfikatora podmiotów prawnych 
(Legal Entity Identifier – LEI), który 
identyfikowałby w sposób jednolity strony 
transakcji finansowych”.

Or. fr
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Poprawka 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Za właściwe uznaje się ujęcie 
w wykazie instrumentów finansowych 
niektórych towarowych instrumentów 
pochodnych i innych, które zostały 
ustanowione i znajdują się w obrocie, 
jednocześnie podnosząc kwestie 
ustawodawcze porównywalne do 
tradycyjnych instrumentów finansowych.

(8) Za właściwe uznaje się ujęcie 
w wykazie instrumentów finansowych 
wszystkich towarowych instrumentów 
pochodnych i innych, które zostały 
ustanowione i znajdują się w obrocie, 
jednocześnie podnosząc kwestie 
ustawodawcze porównywalne do 
tradycyjnych instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 222
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Za właściwe uznaje się ujęcie 
w wykazie instrumentów finansowych 
niektórych towarowych instrumentów 
pochodnych i innych, które zostały 
ustanowione i znajdują się w obrocie, 
jednocześnie podnosząc kwestie 
ustawodawcze porównywalne do 
tradycyjnych instrumentów finansowych.

(8) Za właściwe uznaje się ujęcie 
w wykazie instrumentów finansowych 
niektórych towarowych instrumentów 
pochodnych i innych, które zostały 
ustanowione i znajdują się w obrocie, 
jednocześnie podnosząc kwestie 
ustawodawcze porównywalne do 
tradycyjnych instrumentów finansowych.
Do celów niniejszej dyrektywy 
instrumentami pochodnymi lub 
kontraktami na instrumenty pochodne nie 
są umowy ubezpieczenia w odniesieniu do 
kategorii działalności określonych w 
załączniku I dyrektywy 2009/138/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej i 
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reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 
zawartych z zakładem ubezpieczeń, 
zakładem reasekuracji, zakładem 
ubezpieczeń w państwie trzecim lub 
zakładem reasekuracji w państwie 
trzecim.

Or. en

Poprawka 223
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Na wtórnym kasowym rynku 
uprawnień do emisji wystąpił szereg 
praktyk mających znamiona oszustwa, 
które mogą podważać zaufanie do 
systemów handlu uprawnieniami do emisji 
ustanowionych dyrektywą 2003/87/WE, w 
związku z czym podejmowane są działania 
w celu wzmocnienia sytemu rejestrów 
uprawnień do emisji oraz zaostrzenia 
warunków otwierania rachunków na 
potrzeby obrotu uprawnieniami do emisji. 
W celu wzmocnienia integralności i 
zagwarantowania skutecznego 
funkcjonowania tych rynków, w tym 
zapewnienia kompleksowego nadzoru nad 
działalnością handlową, właściwe jest 
uzupełnienie środków podejmowanych na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE poprzez 
pełne włączenie uprawnień do emisji w 
zakres stosowania niniejszej dyrektywy 
oraz rozporządzenia ----/-- [rozporządzenie 
w sprawie nadużyć na rynku] poprzez 
zaklasyfikowanie ich do kategorii 
instrumentów finansowych.

(9) Na wtórnym kasowym rynku 
uprawnień do emisji wystąpił szereg 
praktyk mających znamiona oszustwa, 
które mogą podważać zaufanie do 
systemów handlu uprawnieniami do emisji 
ustanowionych dyrektywą 2003/87/WE, w 
związku z czym podejmowane są działania 
w celu wzmocnienia sytemu rejestrów 
uprawnień do emisji oraz zaostrzenia 
warunków otwierania rachunków na 
potrzeby obrotu uprawnieniami do emisji. 
W celu wzmocnienia integralności i 
zagwarantowania skutecznego 
funkcjonowania tych rynków, w tym 
zapewnienia kompleksowego nadzoru nad 
działalnością handlową, właściwe jest 
uzupełnienie środków podejmowanych na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE poprzez 
pełne włączenie uprawnień do emisji w 
zakres stosowania niniejszej dyrektywy 
oraz rozporządzenia ----/-- [rozporządzenie 
w sprawie nadużyć na rynku].

Or. en



AM\901763PL.doc 7/144 PE489.463v01-00

PL

Poprawka 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Konieczne jest ustanowienie 
kompleksowego reżimu regulacyjnego 
rządzącego realizacją transakcji na 
instrumentach finansowych, bez względu 
na metody handlowe stosowane do 
zawierania tych transakcji, tak aby 
zapewnić wysoką jakość realizacji 
transakcji inwestorskich i podtrzymać 
integralność oraz ogólną efektywność 
systemu finansowego. Należy przewidzieć 
spójne i dostosowane do ryzyka ramy 
regulujące główne rozwiązania dotyczące 
realizacji zlecenia, obowiązujące obecnie 
na europejskim rynku finansowym. 
Konieczne jest uznanie pojawienia się na 
rynkach regulowanych nowej generacji 
zorganizowanych systemów obrotu, które 
powinny podlegać zobowiązaniom 
utworzonym w celu utrzymania 
efektywnych i prawidłowo 
funkcjonujących rynków finansowych.

(11) Konieczne jest ustanowienie 
kompleksowego reżimu regulacyjnego 
rządzącego realizacją transakcji na 
instrumentach finansowych, bez względu 
na metody handlowe stosowane do 
zawierania tych transakcji, tak aby 
zapewnić wysoką jakość realizacji 
transakcji inwestorskich i podtrzymać 
integralność oraz ogólną efektywność 
systemu finansowego. Należy przewidzieć 
spójne i dostosowane do ryzyka ramy 
regulujące główne rozwiązania dotyczące 
realizacji zlecenia, obowiązujące obecnie 
na europejskim rynku finansowym. 
Konieczne jest uznanie pojawienia się na 
rynkach regulowanych nowej generacji 
zorganizowanych systemów obrotu i MTF, 
które skorzystały z luki regulacyjnej w 
ramach obecnego systemu MiFID, a które 
powinny podlegać zobowiązaniom 
utworzonym w celu utrzymania 
efektywnych i prawidłowo 
funkcjonujących rynków finansowych.

Or. en

Poprawka 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wszystkie systemu obrotu, a 
mianowicie rynki regulowane, MTF i 
OTF, powinny określić przejrzyste zasady 
regulujące dostęp do danego systemu lub 

(12) Wszystkie systemy obrotu, a 
mianowicie rynki regulowane, MTF i 
podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje, powinny określić przejrzyste 
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platformy. Rynki regulowane i MTF 
powinny nadal podlegać bardzo podobnym 
wymogom określającym podmioty, które 
mogą być do nich dopuszczone jako 
członkowie lub uczestnicy, OTF powinny 
natomiast móc określać i ograniczać dostęp 
w zależności m.in. od roli i obowiązków, 
jakie ci operatorzy mają w stosunku do 
swoich klientów.

zasady regulujące dostęp do danego 
systemu lub platformy. Rynki regulowane i 
MTF powinny nadal podlegać bardzo 
podobnym wymogom określającym 
podmioty, które mogą być do nich 
dopuszczone jako członkowie lub 
uczestnicy, podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje powinny 
natomiast móc określać i ograniczać dostęp 
w zależności m.in. od roli i obowiązków, 
jakie mają w stosunku do swoich klientów.
(Ta poprawka (usunięcie fragmentu 
„OTF”) ma zastosowanie do całego tekstu. 
Jej przyjęcie będzie wymagało 
wprowadzenia zmian do całości 
dokumentu.)

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie platformy obrotu obsługiwane przez operatorów rynku lub firmy inwestycyjne 
powinny być odpowiednio regulowane. Nie ma potrzeby tworzenia nowej kategorii systemów 
obrotu dla jakiejkolwiek kategorii aktywów (czyli OTF), co Parlament Europejski stwierdził w 
swoim sprawozdaniu w sprawie „dark pools” w grudniu 2010 r. Dlatego należy skreślić 
kategorię OTF oraz późniejsze wymogi, w tym odwołanie do „OTF” we wszystkich 
pozostałych częściach wniosku w odniesieniu do wszystkich kategorii aktywów. W zamian 
należy wyjaśnić istniejące definicje kategorii rynków publicznych (RM, MTF i podmioty 
systematycznie internalizujące transakcje) oraz wprowadzić jasną definicję obrotu na rynku 
pozagiełdowym, który nie powinien podlegać regułom rynku publicznego. Podmioty 
systematycznie internalizujące transakcje powinny być w dalszym ciągu jednoznacznie 
uwzględniane jako jeden z systemów obrotu i podlegać przejrzystym zasadom dostępu. 
Podmioty systematycznie internalizujące transakcje powinny mieć możliwość ograniczenia 
swoich uczestników obrotu do swoich klientów, biorąc pod uwagę, że operator ponosi ryzyko 
wskutek prowadzenia obrotu na własny rachunek.

Poprawka 226
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wszystkie systemu obrotu, a 
mianowicie rynki regulowane, MTF i 

(12) Wszystkie systemy obrotu, a 
mianowicie rynki regulowane, MTF i 
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OTF, powinny określić przejrzyste zasady 
regulujące dostęp do danego systemu lub 
platformy. Rynki regulowane i MTF 
powinny nadal podlegać bardzo podobnym 
wymogom określającym podmioty, które 
mogą być do nich dopuszczone jako 
członkowie lub uczestnicy, OTF powinny 
natomiast móc określać i ograniczać dostęp 
w zależności m.in. od roli i obowiązków, 
jakie ci operatorzy mają w stosunku do 
swoich klientów.

podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje, powinny określić przejrzyste 
zasady regulujące dostęp do danego 
systemu lub platformy. Rynki regulowane i 
MTF powinny nadal podlegać bardzo 
podobnym wymogom określającym 
podmioty, które mogą być do nich 
dopuszczone jako członkowie lub 
uczestnicy, podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje powinny 
natomiast móc określać i ograniczać dostęp 
w zależności m.in. od roli i obowiązków, 
jakie ci operatorzy mają w stosunku do 
swoich klientów.

(Usunięcie kategorii OTF w niniejszej 
poprawce ma zastosowanie do całego 
tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało 
wprowadzenia zmian do całości 
dokumentu.)

Or. en

Uzasadnienie

Głównym czynnikiem odróżniającym proponowane OTF od MTF jest swobodny wybór 
dotyczący realizacji zleceń klientów, co grozi doprowadzeniem do nadużyć, na szkodę w 
szczególności niepoinformowanych inwestorów. Ponadto nowa kategoria prawdopodobnie 
doprowadzi do dalszego rozdrobnienia rynków. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje należy uznać za system realizacji MiFID i powinny one podlegać przejrzystym 
zasadom dostępu. Podmioty te mogą jednak w określonych przypadkach ograniczyć dostęp do 
platformy, ponieważ operatorzy podmiotów systematycznie internalizujących transakcje 
ponoszą ryzyko wskutek prowadzenia obrotu na własny rachunek.

Poprawka 227
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wszystkie systemu obrotu, a 
mianowicie rynki regulowane, MTF i 
OTF, powinny określić przejrzyste zasady 
regulujące dostęp do danego systemu lub 
platformy. Rynki regulowane i MTF 

(12) Wszystkie systemy obrotu, a 
mianowicie rynki regulowane, MTF i
podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje, powinny określić przejrzyste 
zasady regulujące dostęp do danego 
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powinny nadal podlegać bardzo podobnym 
wymogom określającym podmioty, które 
mogą być do nich dopuszczone jako 
członkowie lub uczestnicy, OTF powinny 
natomiast móc określać i ograniczać dostęp 
w zależności m.in. od roli i obowiązków, 
jakie ci operatorzy mają w stosunku do 
swoich klientów.

systemu lub platformy. Rynki regulowane i 
MTF powinny nadal podlegać bardzo 
podobnym wymogom określającym 
podmioty, które mogą być do nich 
dopuszczone jako członkowie lub 
uczestnicy, podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje powinny 
natomiast móc określać i ograniczać dostęp 
w zależności m.in. od roli i obowiązków, 
jakie ci operatorzy mają w stosunku do 
swoich klientów.

Or. en

Uzasadnienie

Skreśla się kategorię OTF, ponieważ wszystkie platformy obrotu obsługiwane przez 
operatorów rynku lub firmy inwestycyjne powinny podlegać właściwym przepisom rynkowym 
(czyli dotyczącym przejrzystości, realizacji transakcji na zasadach niemających charakteru 
uznaniowego, niedyskryminacyjnego dostępu i pełnego nadzoru rynkowego).

Poprawka 228
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wszystkie systemu obrotu, a 
mianowicie rynki regulowane, MTF i OTF, 
powinny określić przejrzyste zasady 
regulujące dostęp do danego systemu lub 
platformy. Rynki regulowane i MTF 
powinny nadal podlegać bardzo podobnym 
wymogom określającym podmioty, które 
mogą być do nich dopuszczone jako 
członkowie lub uczestnicy, OTF powinny 
natomiast móc określać i ograniczać dostęp 
w zależności m.in. od roli i obowiązków, 
jakie ci operatorzy mają w stosunku do 
swoich klientów.

(12) Wszystkie systemy obrotu, a 
mianowicie rynki regulowane, MTF i OTF, 
powinny określić przejrzyste zasady 
regulujące dostęp do danego systemu lub 
platformy. Rynki regulowane i MTF 
powinny nadal podlegać podobnym 
wymogom określającym podmioty, które 
mogą być do nich dopuszczone jako 
członkowie lub uczestnicy, OTF 
zapewniające zorganizowaną realizację i 
aranżację transakcji instrumentami 
finansowymi innymi niż instrumenty 
kapitałowe powinny natomiast móc 
określać i ograniczać dostęp w zależności 
m.in. od roli i obowiązków, jakie ci 
operatorzy mają w stosunku do swoich 
klientów. W przypadku OTF 
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zapewniających zorganizowaną realizację 
i aranżację transakcji instrumentami 
kapitałowymi wszelkie decyzje uznaniowe 
dotyczące przyznania lub ograniczenia 
dostępu powinny ograniczać się do 
umożliwienia operatorowi OTF 
przyznania dostępu wyłącznie jego 
klientom z wyłączeniem instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych. 
Ponadto OTF, które zapewniają 
zorganizowaną realizację i aranżację 
transakcji instrumentami kapitałowymi, 
po osiągnięciu znacznego udziału 
rynkowego w obrocie danymi 
instrumentami likwidują wszystkie 
ograniczenia dostępu.

Or. en

Poprawka 229
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wszystkie systemu obrotu, a 
mianowicie rynki regulowane, MTF i OTF, 
powinny określić przejrzyste zasady 
regulujące dostęp do danego systemu lub 
platformy. Rynki regulowane i MTF 
powinny nadal podlegać bardzo podobnym 
wymogom określającym podmioty, które 
mogą być do nich dopuszczone jako 
członkowie lub uczestnicy, OTF powinny 
natomiast móc określać i ograniczać dostęp 
w zależności m.in. od roli i obowiązków, 
jakie ci operatorzy mają w stosunku do 
swoich klientów.

(12) Wszystkie systemy obrotu, a
mianowicie rynki regulowane, MTF i OTF, 
powinny określić przejrzyste zasady 
regulujące dostęp do danego systemu lub 
platformy. Rynki regulowane i MTF 
powinny nadal podlegać bardzo podobnym 
wymogom określającym podmioty, które 
mogą być do nich dopuszczone jako 
członkowie lub uczestnicy, OTF powinny 
natomiast móc określać i ograniczać dostęp 
w zależności m.in. od roli i obowiązków, 
jakie ci operatorzy mają w stosunku do 
swoich klientów. Dla zapewnienia 
inwestorom większego wyboru i 
elastyczności, operatorzy rynków 
regulowanych, MTF i OTF, mogą 
zapewnić użytkownikom możliwość 
określenia rodzaju składanych zleceń, z 
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którymi ich zlecenia wchodzą w interakcję 
przed ich wprowadzeniem do systemu (w 
oparciu o wiarygodność kredytową 
kontrahenta lub inne czynniki).

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić użytkownikom systemów obrotu, RM, MTF i OTF elastyczność w określaniu 
rodzaju składanych zleceń, z którymi ich zlecenia powinny wchodzić w interakcję. To 
pozwoliłoby im na wybranie prowadzenia obrotu z funduszami emerytalnymi, ale nie z 
podmiotami prowadzącymi transakcje z wysoką częstotliwością, lub na wybranie kontrahenta 
w zależności od jego wiarygodności kredytowej. To umożliwi przedsiębiorstwom lepszą 
kontrolę nad zarządzaniem ryzykiem i rodzajem płynności, na jakie są narażone. Ten wybór 
nie powinien umożliwiać klientom dyskryminującego traktowania niektórych kontrahentów.

Poprawka 230
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W ramach definicji MTF i OTF 
uczestnicy rynku powinni mieć prawo 
dokonać wyboru w odniesieniu do 
kategorii uczestników rynku, z którymi ich 
zlecenia wchodzą w interakcję, o ile 
przeprowadza się to w sposób otwarty i 
przejrzysty oraz nie oznacza dyskryminacji 
ze strony operatora platformy. Ponieważ 
dodatkowo wprowadza się identyfikatory i 
wskaźniki handlowe, systemy obrotu 
powinny móc ustanowić różne kategorie 
uczestnictwa, by, o ile to właściwe, 
wesprzeć to jako dodatkową usługę 
opcjonalną dla użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wiele MTF oferuje użytkownikom te możliwości na podstawie własnego wyboru lub 
za pośrednictwem specjalnie opracowanych technologii. Ponieważ ten akt prawny umożliwia 
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identyfikację niektórych kategorii uczestników rynku, należy jasno stwierdzić, że MTF i OTF 
powinny móc zapewnić klientom możliwość wyboru zleceń, z którymi nie chcą wchodzić w 
interakcję, na przykład pochodzących od przedsiębiorstw wykonujących transakcje z wysoką 
częstotliwością.

Poprawka 231
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF 
okazjonalnie, doraźnie i nieregularnie.
Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje należy zdefiniować jako firmy 
inwestycyjne, które w sposób 
zorganizowany, częsty i systematyczny, na 
własny rachunek realizują zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym, 
MTF lub OTF. W celu zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania do 
firm inwestycyjnych powyższej definicji 
wszelkie dwustronne transakcje 
przeprowadzane z klientami powinny być 
istotne, a kryteria jakościowe stosowane w 
celu identyfikacji firm inwestycyjnych 
zobowiązanych do rejestracji jako podmiot 
systematycznie internalizujące transakcje, 
które to kryteria określono w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wdrażającego dyrektywę 2004/39/WE, 
należy uzupełnić kryteriami ilościowymi. 
Chociaż zorganizowaną platformą obrotu 
jest każdy system lub platforma, w których 
dochodzi do interakcji między zleceniami 
kupna i sprzedaży wielu osób trzecich, to 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
jednak zezwalać na zestawianie zleceń 

(13) Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
w sposób zorganizowany, częsty 
i systematyczny, na własny rachunek 
realizują zlecenia klientów poza rynkiem 
regulowanym, MTF lub OTF. W celu 
zapewnienia obiektywnego i skutecznego 
stosowania do firm inwestycyjnych 
powyższej definicji wszelkie dwustronne 
transakcje przeprowadzane w wyniku 
realizacji zlecenia z klientami powinny 
być istotne, a kryteria jakościowe 
stosowane w celu identyfikacji firm 
inwestycyjnych zobowiązanych do 
rejestracji jako podmiot systematycznie 
internalizujące transakcje, które to kryteria 
określono w art. 21 rozporządzenia 
Komisji nr 1287/2006 wdrażającego 
dyrektywę 2004/39/WE, należy uzupełnić 
kryteriami ilościowymi. Chociaż 
zorganizowaną platformą obrotu jest każdy 
system lub platforma, w których dochodzi 
do interakcji między zleceniami kupna i 
sprzedaży wielu osób trzecich, to 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
jednak zezwalać na zestawianie zleceń 
kupna i sprzedaży osób trzecich.
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kupna i sprzedaży osób trzecich.

Or. en

Poprawka 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF
okazjonalnie, doraźnie i nieregularnie. 
Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje należy zdefiniować jako firmy 
inwestycyjne, które w sposób 
zorganizowany, częsty i systematyczny, na 
własny rachunek realizują zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym,
MTF lub OTF. W celu zapewnienia
obiektywnego i skutecznego stosowania do 
firm inwestycyjnych powyższej definicji 
wszelkie dwustronne transakcje 
przeprowadzane z klientami powinny być 
istotne, a kryteria jakościowe stosowane w 
celu identyfikacji firm inwestycyjnych 
zobowiązanych do rejestracji jako podmiot 
systematycznie internalizujące transakcje, 
które to kryteria określono w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wdrażającego dyrektywę 2004/39/WE, 
należy uzupełnić kryteriami ilościowymi. 
Chociaż zorganizowaną platformą obrotu 
jest każdy system lub platforma, w których 
dochodzi do interakcji między zleceniami 
kupna i sprzedaży wielu osób trzecich, to 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
jednak zezwalać na zestawianie zleceń 

(13) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są w 
obrocie pozagiełdowym (OTC). Obrót 
pozagiełdowy oznacza transakcje 
dwustronne poza rynkami regulowanymi i 
MTF, realizowane okazjonalnie, doraźnie i 
nieregularnie z uprawnionymi 
kontrahentami i o wolumenie 
przekraczającym standardową wielkość 
rynkową. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
w sposób zorganizowany, częsty 
i systematyczny, działają na własny 
rachunek, kiedy realizują zlecenia klientów 
poza rynkiem regulowanym lub MTF. W 
celu zapewnienia obiektywnego i 
skutecznego stosowania do firm 
inwestycyjnych powyższej definicji 
wszelkie dwustronne transakcje 
przeprowadzane z klientami powinny być 
istotne, a kryteria jakościowe stosowane w 
celu identyfikacji firm inwestycyjnych 
zobowiązanych do rejestracji jako podmiot 
systematycznie internalizujące transakcje, 
które to kryteria określono w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wdrażającego dyrektywę 2004/39/WE, 
należy uzupełnić kryteriami ilościowymi. 
Podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
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kupna i sprzedaży osób trzecich. zezwalać na zestawianie zleceń kupna i 
sprzedaży osób trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by wszystkie platformy transakcyjne obsługiwane przez operatorów rynku 
lub firmy inwestycyjne podlegały odpowiednim zasadom rynkowym. Do likwidacji wszystkich 
istniejących luk prawnych potrzebna jest jasna definicja obrotu pozagiełdowego (OTC). Dla 
zapewnienia kompletności uwzględniono również inne charakterystyczne cechy OTC –
uprawnionych kontrahentów i standardową wielkość rynkową. Odniesienie do kontrahentów 
hurtowych (niezdefiniowane w MiFID i nieprecyzyjne) zamienia się na odniesienie do 
uprawnionych kontrahentów (zdefiniowane w MiFID i precyzyjne).

Poprawka 233
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF 
okazjonalnie, doraźnie i nieregularnie. 
Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje należy zdefiniować jako firmy 
inwestycyjne, które w sposób 
zorganizowany, częsty i systematyczny, na 
własny rachunek realizują zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym,
MTF lub OTF. W celu zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania do 
firm inwestycyjnych powyższej definicji 
wszelkie dwustronne transakcje 
przeprowadzane z klientami powinny być 
istotne, a kryteria jakościowe stosowane w 
celu identyfikacji firm inwestycyjnych 
zobowiązanych do rejestracji jako podmiot 
systematycznie internalizujące transakcje, 
które to kryteria określono w art. 21 

(13) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są w 
obrocie pozagiełdowym. Podmioty 
systematycznie internalizujące transakcje 
należy zdefiniować jako firmy 
inwestycyjne, które w sposób 
zorganizowany, częsty i systematyczny, na
własny rachunek realizują zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym lub
MTF. W celu zapewnienia obiektywnego i 
skutecznego stosowania do firm 
inwestycyjnych powyższej definicji 
wszelkie dwustronne transakcje 
przeprowadzane z klientami powinny być 
istotne, a kryteria jakościowe stosowane w 
celu identyfikacji firm inwestycyjnych 
zobowiązanych do rejestracji jako podmiot 
systematycznie internalizujące transakcje, 
które to kryteria określono w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
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rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wdrażającego dyrektywę 2004/39/WE, 
należy uzupełnić kryteriami ilościowymi.
Chociaż zorganizowaną platformą obrotu 
jest każdy system lub platforma, w których 
dochodzi do interakcji między zleceniami 
kupna i sprzedaży wielu osób trzecich, to 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
jednak zezwalać na zestawianie zleceń 
kupna i sprzedaży osób trzecich.

wdrażającego dyrektywę 2004/39/WE, 
należy uzupełnić kryteriami ilościowymi.
Podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
zezwalać na zestawianie zleceń kupna i 
sprzedaży osób trzecich.

Or. en

Poprawka 234
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF
okazjonalnie, doraźnie i nieregularnie. 
Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje należy zdefiniować jako firmy 
inwestycyjne, które w sposób 
zorganizowany, częsty i systematyczny, na 
własny rachunek realizują zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym,
MTF lub OTF. W celu zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania do 
firm inwestycyjnych powyższej definicji 
wszelkie dwustronne transakcje 
przeprowadzane z klientami powinny być 
istotne, a kryteria jakościowe stosowane w 
celu identyfikacji firm inwestycyjnych 
zobowiązanych do rejestracji jako podmiot 
systematycznie internalizujące transakcje, 
które to kryteria określono w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 

(13) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są w 
obrocie pozagiełdowym, o ile obrót odnosi 
się do transakcji dwustronnych poza 
rynkami regulowanymi, i MTF 
okazjonalnie, doraźnie w sposób 
nieregularny w wolumenie 
przekraczającym standardową wielkość 
rynkową i z uprawnionymi 
kontrahentami. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
w sposób zorganizowany, częsty 
i systematyczny, na własny rachunek 
realizują zlecenia klientów poza rynkiem 
regulowanym lub MTF. W celu 
zapewnienia obiektywnego i skutecznego 
stosowania do firm inwestycyjnych 
powyższej definicji wszelkie dwustronne 
transakcje przeprowadzane z klientami 
powinny być istotne, a kryteria jakościowe 
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wdrażającego dyrektywę 2004/39/WE, 
należy uzupełnić kryteriami ilościowymi. 
Chociaż zorganizowaną platformą obrotu 
jest każdy system lub platforma, w których 
dochodzi do interakcji między zleceniami 
kupna i sprzedaży wielu osób trzecich, to 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
jednak zezwalać na zestawianie zleceń 
kupna i sprzedaży osób trzecich.

stosowane w celu identyfikacji firm 
inwestycyjnych zobowiązanych do 
rejestracji jako podmiot systematycznie 
internalizujące transakcje, które to kryteria 
określono w art. 21 rozporządzenia 
Komisji nr 1287/2006 wdrażającego 
dyrektywę 2004/39/WE, należy uzupełnić 
kryteriami ilościowymi. Podmiotowi 
systematycznie internalizującemu 
transakcje nie należy zezwalać na 
zestawianie zleceń kupna i sprzedaży osób 
trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Skreśla się kategorię OTF, ponieważ wszystkie platformy obrotu obsługiwane przez 
operatorów rynku lub firmy inwestycyjne powinny podlegać właściwym przepisom rynkowym 
(czyli dotyczącym przejrzystości, realizacji transakcji na zasadach niemających charakteru 
uznaniowego, niedyskryminacyjnego dostępu i pełnego nadzoru rynkowego).

Poprawka 235
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF 
okazjonalnie, doraźnie i nieregularnie. 
Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje należy zdefiniować jako firmy 
inwestycyjne, które w sposób 
zorganizowany, częsty i systematyczny, na 
własny rachunek realizują zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym, 
MTF lub OTF. W celu zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania do 

(13) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF 
okazjonalnie, doraźnie i nieregularnie. 
Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje należy zdefiniować jako firmy 
inwestycyjne, które w sposób 
zorganizowany, częsty i systematyczny, na 
własny rachunek realizują zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym, 
MTF lub OTF. W celu zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania do 
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firm inwestycyjnych powyższej definicji 
wszelkie dwustronne transakcje 
przeprowadzane z klientami powinny być 
istotne, a kryteria jakościowe stosowane w 
celu identyfikacji firm inwestycyjnych 
zobowiązanych do rejestracji jako podmiot 
systematycznie internalizujące transakcje, 
które to kryteria określono w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wdrażającego dyrektywę 2004/39/WE, 
należy uzupełnić kryteriami ilościowymi. 
Chociaż zorganizowaną platformą obrotu 
jest każdy system lub platforma, w których 
dochodzi do interakcji między zleceniami 
kupna i sprzedaży wielu osób trzecich, to 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
jednak zezwalać na zestawianie zleceń 
kupna i sprzedaży osób trzecich.

firm inwestycyjnych powyższej definicji 
wszelkie dwustronne transakcje 
przeprowadzane z klientami powinny być 
istotne, a kryteria jakościowe stosowane w 
celu identyfikacji firm inwestycyjnych 
zobowiązanych do rejestracji jako podmiot 
systematycznie internalizujące transakcje, 
które to kryteria określono w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wdrażającego dyrektywę 2004/39/WE, 
należy uzupełnić kryteriami ilościowymi. 
Chociaż systemy obrotu to platformy, w 
których dochodzi do interakcji między 
zleceniami kupna i sprzedaży wielu osób 
trzecich, to podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
jednak zezwalać na zestawianie zleceń 
kupna i sprzedaży osób trzecich w taki sam 
sposób pod względem funkcjonalnym, jak 
w systemach obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

MiFID/R powinny być zabezpieczone na przyszłość dla zapewnienia, by każda przyszła 
zorganizowana forma obrotu która jest podobna, również pod względem funkcjonalnym, do 
systemów obrotu, była objęta odpowiednimi przepisami.

Poprawka 236
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF 
okazjonalnie, doraźnie i nieregularnie. 
Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje należy zdefiniować jako firmy 

(13) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje
lub w określonych okolicznościach za 
OTF, chyba że transakcje realizowane są 
poza rynkami regulowanymi, MTF i OTF 
okazjonalnie, doraźnie i nieregularnie. 
Podmioty systematycznie internalizujące 
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inwestycyjne, które w sposób 
zorganizowany, częsty i systematyczny, na 
własny rachunek realizują zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym, 
MTF lub OTF. W celu zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania do 
firm inwestycyjnych powyższej definicji 
wszelkie dwustronne transakcje 
przeprowadzane z klientami powinny być 
istotne, a kryteria jakościowe stosowane w 
celu identyfikacji firm inwestycyjnych 
zobowiązanych do rejestracji jako podmiot 
systematycznie internalizujące transakcje, 
które to kryteria określono w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wdrażającego dyrektywę 2004/39/WE, 
należy uzupełnić kryteriami ilościowymi. 
Chociaż zorganizowaną platformą obrotu 
jest każdy system lub platforma, w których 
dochodzi do interakcji między zleceniami 
kupna i sprzedaży wielu osób trzecich, to 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
jednak zezwalać na zestawianie zleceń 
kupna i sprzedaży osób trzecich.

transakcje należy zdefiniować jako firmy 
inwestycyjne, które w sposób 
zorganizowany, częsty i systematyczny, na 
własny rachunek realizują zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym, 
MTF lub OTF. W celu zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania do 
firm inwestycyjnych powyższej definicji 
wszelkie dwustronne transakcje 
przeprowadzane z klientami powinny być 
istotne, a kryteria jakościowe stosowane w 
celu identyfikacji firm inwestycyjnych 
zobowiązanych do rejestracji jako podmiot 
systematycznie internalizujące transakcje, 
które to kryteria określono w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wdrażającego dyrektywę 2004/39/WE, 
należy uzupełnić kryteriami ilościowymi. 
Chociaż zorganizowaną platformą obrotu 
jest każdy system lub platforma, w których 
dochodzi do interakcji między zleceniami 
kupna i sprzedaży wielu osób trzecich, to 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
jednak zezwalać na zestawianie zleceń 
kupna i sprzedaży osób trzecich.

Or. en

Poprawka 237
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF 
okazjonalnie, doraźnie i nieregularnie. 
Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje należy zdefiniować jako firmy 

(13) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF 
okazjonalnie, doraźnie i nieregularnie lub 
za zgodą klienta. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
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inwestycyjne, które w sposób 
zorganizowany, częsty i systematyczny, na 
własny rachunek realizują zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym, 
MTF lub OTF. W celu zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania do 
firm inwestycyjnych powyższej definicji 
wszelkie dwustronne transakcje 
przeprowadzane z klientami powinny być 
istotne, a kryteria jakościowe stosowane w 
celu identyfikacji firm inwestycyjnych 
zobowiązanych do rejestracji jako podmiot 
systematycznie internalizujące transakcje, 
które to kryteria określono w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wdrażającego dyrektywę 2004/39/WE, 
należy uzupełnić kryteriami ilościowymi. 
Chociaż zorganizowaną platformą obrotu 
jest każdy system lub platforma, w których 
dochodzi do interakcji między zleceniami 
kupna i sprzedaży wielu osób trzecich, to 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
jednak zezwalać na zestawianie zleceń 
kupna i sprzedaży osób trzecich.

zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
w sposób zorganizowany, częsty 
i systematyczny, na własny rachunek 
realizują zlecenia klientów poza rynkiem 
regulowanym, MTF lub OTF. W celu 
zapewnienia obiektywnego i skutecznego 
stosowania do firm inwestycyjnych 
powyższej definicji wszelkie dwustronne 
transakcje przeprowadzane z klientami 
powinny być istotne, a kryteria jakościowe 
stosowane w celu identyfikacji firm 
inwestycyjnych zobowiązanych do 
rejestracji jako podmiot systematycznie 
internalizujące transakcje, które to kryteria 
określono w art. 21 rozporządzenia 
Komisji nr 1287/2006 wdrażającego 
dyrektywę 2004/39/WE, należy uzupełnić 
kryteriami ilościowymi. Chociaż 
zorganizowaną platformą obrotu jest każdy 
system lub platforma, w których dochodzi 
do interakcji między zleceniami kupna i 
sprzedaży wielu osób trzecich, to 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
jednak zezwalać na zestawianie zleceń 
kupna i sprzedaży osób trzecich.

Or. en

Poprawka 238
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Chociaż konieczne jest ustanowienie 
mechanizmów uniemożliwiających 
realizację zleceń klientów na OTF w 
oparciu o kapitał własny firmy 
inwestycyjnej lub operatora rynku 
prowadzących daną OTF, istnieją 
działania organizujące obrót, które leżą w 
interesie klientów, na przykład 
umożliwienie przedsiębiorstwom 
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inwestycyjnym realizacji zleceń 
inicjowanych przez klientów, w reakcji na 
wniosek klienta o przeprowadzenie 
transakcji, uzyskania najlepszego 
wykonania lub ustanowienia 
zabezpieczenia w celu minimalizacji 
ryzyka związanego z transakcjami klienta. 
Wykorzystywanie kapitału własnego na 
OTF podlega restrykcyjnym regułom 
obsługi zleceń w celu uniknięcia konfliktu 
interesów, a firmy inwestycyjne powinny 
ujawniać swoim klientom, w jaki sposób 
ich kapitał własny może być wykorzystany 
na OTF.

Or. en

Poprawka 239
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zakresem niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zarządzających 
aktywami własnymi oraz przedsiębiorstw, 
które nie świadczą usług inwestycyjnych 
lub nie prowadzą działalności 
inwestycyjnej, innej niż na własny 
rachunek, chyba że osoby te są 
animatorami rynku, członkami lub 
uczestnikami rynku regulowanego lub 
MTF lub też wykonują zlecenia klientów w 
drodze zawierania transakcji na własny 
rachunek. Na zasadzie wyjątku zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zawierających na własny 
rachunek transakcje, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe, jako członkowie 
lub uczestnicy rynku regulowanego lub 
MTF, w tym jako animatorzy rynku w 
odniesieniu do pochodnych instrumentów 
towarowych, uprawnień do emisji lub 
dotyczących ich instrumentów 

(14) Zakresem niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zarządzających 
aktywami własnymi oraz przedsiębiorstw, 
które nie świadczą usług inwestycyjnych 
lub nie prowadzą działalności 
inwestycyjnej, innej niż na własny 
rachunek, chyba że osoby te są 
animatorami rynku, członkami lub 
uczestnikami rynku regulowanego lub 
MTF lub też wykonują zlecenia klientów w 
drodze zawierania transakcji na własny 
rachunek. Na zasadzie wyjątku zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zawierających na własny 
rachunek transakcje, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe, jako członkowie 
lub uczestnicy rynku regulowanego lub 
MTF, w tym jako animatorzy rynku w 
odniesieniu do pochodnych instrumentów 
towarowych, uprawnień do emisji lub 
dotyczących ich instrumentów 
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pochodnych, w ramach działalności 
dodatkowej w stosunku do ich głównego 
rodzaju działalności, która w ujęciu 
grupowym nie stanowi świadczenia usług 
inwestycyjnych w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, ani usług bankowych w 
rozumieniu dyrektywy 2006/48/WE. W 
aktach delegowanych należy sprecyzować 
kryteria techniczne pozwalające określić 
przypadki, w których działalność ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
głównego rodzaju działalności.
Działalność polegająca na zawieraniu 
transakcji na własny rachunek w drodze 
wykonywania zleceń klientów powinna 
obejmować działalność firm realizujących 
zlecenia różnych klientów poprzez 
zestawianie ich jako zleceniodawcy 
(transakcje „back to back”), które należy 
uznać za działające w charakterze 
zleceniodawców i które powinny podlegać 
przepisom niniejszej dyrektywy 
obejmującym zarówno realizację zleceń 
na rachunek klientów, jak i zawieranie 
transakcji na własny rachunek.
Zawierania transakcji na własny rachunek 
w drodze realizacji zleceń klientów nie 
stanowi realizacja zleceń, których 
przedmiotem są instrumenty finansowe, w 
ramach działalności dodatkowej pomiędzy 
dwoma osobami, których głównym 
rodzajem działalności, w ujęciu 
grupowym, nie jest ani świadczenie usług 
inwestycyjnych w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, ani usług bankowych w 
rozumieniu dyrektywy 2006/48/WE.

pochodnych, w ramach działalności 
dodatkowej w stosunku do ich głównego 
rodzaju działalności, która w ujęciu 
grupowym nie stanowi świadczenia usług 
inwestycyjnych w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, ani usług bankowych w 
rozumieniu dyrektywy 2006/48/WE. W 
aktach delegowanych należy sprecyzować 
kryteria techniczne pozwalające określić 
przypadki, w których działalność ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
głównego rodzaju działalności. Zawierania 
transakcji na własny rachunek w drodze 
realizacji zleceń klientów nie stanowi 
realizacja zleceń, których przedmiotem są 
instrumenty finansowe, w ramach 
działalności dodatkowej pomiędzy dwoma 
osobami, których głównym rodzajem 
działalności, w ujęciu grupowym, nie jest 
ani świadczenie usług inwestycyjnych w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy, ani usług 
bankowych w rozumieniu dyrektywy 
2006/48/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Transakcje „back to back” są istotnym elementem zarządzania portfelem dla klientów. Są one 
realizowane na własny rachunek, ale często mają takie same cechy i takie same kwoty, jak 
transakcje realizowane na rachunek klienta. Te transakcje są niezbędne, ponieważ należy 
zapewnić, by przedsiębiorstwa nadal miały możliwość wspierania klientów swojej 
działalności głównej w zakresie zmniejszania ryzyka handlowego.
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Poprawka 240
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zakresem niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zarządzających 
aktywami własnymi oraz przedsiębiorstw, 
które nie świadczą usług inwestycyjnych 
lub nie prowadzą działalności 
inwestycyjnej, innej niż na własny 
rachunek, chyba że osoby te są 
animatorami rynku, członkami lub 
uczestnikami rynku regulowanego lub 
MTF lub też wykonują zlecenia klientów w 
drodze zawierania transakcji na własny 
rachunek. Na zasadzie wyjątku zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zawierających na własny 
rachunek transakcje, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe, jako członkowie 
lub uczestnicy rynku regulowanego lub 
MTF, w tym jako animatorzy rynku w 
odniesieniu do pochodnych instrumentów 
towarowych, uprawnień do emisji lub 
dotyczących ich instrumentów 
pochodnych, w ramach działalności 
dodatkowej w stosunku do ich głównego 
rodzaju działalności, która w ujęciu 
grupowym nie stanowi świadczenia usług 
inwestycyjnych w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, ani usług bankowych w 
rozumieniu dyrektywy 2006/48/WE. W 
aktach delegowanych należy sprecyzować 
kryteria techniczne pozwalające określić 
przypadki, w których działalność ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
głównego rodzaju działalności. 
Działalność polegająca na zawieraniu 
transakcji na własny rachunek w drodze 
wykonywania zleceń klientów powinna 
obejmować działalność firm realizujących
zlecenia różnych klientów poprzez 

(14) Zakresem niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zarządzających 
aktywami własnymi oraz przedsiębiorstw, 
które nie świadczą usług inwestycyjnych 
lub nie prowadzą działalności 
inwestycyjnej, innej niż na własny 
rachunek, chyba że osoby te są 
animatorami rynku, członkami lub 
uczestnikami rynku regulowanego lub 
MTF lub też wykonują zlecenia klientów w 
drodze zawierania transakcji na własny 
rachunek. Na zasadzie wyjątku zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zawierających na własny 
rachunek transakcje, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe, jako członkowie 
lub uczestnicy rynku regulowanego lub 
MTF, w tym jako animatorzy rynku w 
odniesieniu do pochodnych instrumentów 
towarowych, uprawnień do emisji lub 
dotyczących ich instrumentów 
pochodnych, w ramach działalności 
dodatkowej w stosunku do ich głównego 
rodzaju działalności, która w ujęciu 
grupowym nie stanowi świadczenia usług 
inwestycyjnych w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, ani usług bankowych w 
rozumieniu dyrektywy 2006/48/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
przez instytucje kredytowe. W 
regulacyjnych standardach technicznych
należy sprecyzować kryteria techniczne 
pozwalające określić przypadki, w których 
działalność ma charakter dodatkowy w 
stosunku do głównego rodzaju 
działalności, biorąc pod uwagę kryteria 
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zestawianie ich jako zleceniodawcy 
(transakcje „back to back”), które należy 
uznać za działające w charakterze 
zleceniodawców i które powinny podlegać 
przepisom niniejszej dyrektywy 
obejmującym zarówno realizację zleceń na 
rachunek klientów, jak i zawieranie 
transakcji na własny rachunek. Zawierania 
transakcji na własny rachunek w drodze 
realizacji zleceń klientów nie stanowi 
realizacja zleceń, których przedmiotem są 
instrumenty finansowe, w ramach 
działalności dodatkowej pomiędzy dwoma 
osobami, których głównym rodzajem 
działalności, w ujęciu grupowym, nie jest 
ani świadczenie usług inwestycyjnych w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy, ani usług 
bankowych w rozumieniu dyrektywy 
2006/48/WE.

określone w niniejszej dyrektywie. Te 
kryteria powinny odzwierciedlać 
dodatkowy charakter działalności, pod 
względem wielkości i związanego z nią 
ryzyka, w porównaniu do wielkości i 
ryzyka działalności głównej. Te kryteria 
powinny również zapewniać, by 
działalność dodatkowa do celów art. 2 ust. 
1 lit. i) obejmowała wyłącznie instrumenty 
finansowe wykorzystywane w odniesieniu 
do działalności głównej, a nie do celów, 
które nie są powiązane z działalnością 
główną. Przy określaniu, czy prowadzenie 
tych działań ma charakter dodatkowy, 
należy wziąć pod uwagę, że 
przedsiębiorstwa prowadzące 
pozagiełdowy obrót instrumentami 
pochodnymi podlegają nadzorowi 
regulacyjnemu na mocy rozporządzenia [ 
] (EMIR), celem zapewnienia większej 
przejrzystości i bezpieczeństwa 
pozagiełdowego obrotu instrumentami 
pochodnymi. Firmy realizujące zlecenia 
różnych klientów poprzez zestawianie ich 
jako zleceniodawcy (transakcje „back to 
back”), należy uznać za działające w 
charakterze zleceniodawców i powinny 
podlegać przepisom niniejszej dyrektywy 
obejmującym zarówno realizację zleceń na 
rachunek klientów, jak i zawieranie 
transakcji na własny rachunek. Zawierania 
transakcji na własny rachunek w drodze 
realizacji zleceń klientów nie stanowi 
realizacja zleceń, których przedmiotem są 
instrumenty finansowe, w ramach 
działalności dodatkowej pomiędzy dwoma 
osobami, których głównym rodzajem 
działalności, w ujęciu grupowym, nie jest 
ani świadczenie usług inwestycyjnych w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy, ani usług 
bankowych w rozumieniu dyrektywy 
2006/48/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka zapewnia właściwe i proporcjonalne traktowanie działalności dodatkowej w 
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MiFID, koncentrując się na wielkości działalności i związanym z nią ryzyku w porównaniu do 
wielkości i ryzyka działalności głównej.

Poprawka 241
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zakresem niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zarządzających 
aktywami własnymi oraz przedsiębiorstw, 
które nie świadczą usług inwestycyjnych 
lub nie prowadzą działalności 
inwestycyjnej, innej niż na własny 
rachunek, chyba że osoby te są 
animatorami rynku, członkami lub 
uczestnikami rynku regulowanego lub 
MTF lub też wykonują zlecenia klientów w 
drodze zawierania transakcji na własny 
rachunek. Na zasadzie wyjątku zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zawierających na własny 
rachunek transakcje, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe, jako członkowie 
lub uczestnicy rynku regulowanego lub 
MTF, w tym jako animatorzy rynku w 
odniesieniu do pochodnych instrumentów 
towarowych, uprawnień do emisji lub 
dotyczących ich instrumentów 
pochodnych, w ramach działalności 
dodatkowej w stosunku do ich głównego 
rodzaju działalności, która w ujęciu 
grupowym nie stanowi świadczenia usług 
inwestycyjnych w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, ani usług bankowych w 
rozumieniu dyrektywy 2006/48/WE. W 
aktach delegowanych należy sprecyzować 
kryteria techniczne pozwalające określić 
przypadki, w których działalność ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
głównego rodzaju działalności. Działalność 
polegająca na zawieraniu transakcji na 

(14) Zakresem niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zarządzających 
aktywami własnymi oraz przedsiębiorstw, 
które nie świadczą usług inwestycyjnych 
lub nie prowadzą działalności 
inwestycyjnej, innej niż na własny 
rachunek, chyba że osoby te są 
animatorami rynku, członkami lub 
uczestnikami rynku regulowanego lub 
MTF lub też biorą udział w obrocie 
algorytmicznym lub wykonują zlecenia 
klientów w drodze zawierania transakcji na 
własny rachunek. Na zasadzie wyjątku 
zakresem stosowania niniejszej dyrektywy 
nie obejmuje się osób zawierających na 
własny rachunek transakcje, których 
przedmiotem są instrumenty finansowe, 
jako członkowie lub uczestnicy rynku 
regulowanego lub MTF, w tym jako 
animatorzy rynku w odniesieniu do 
pochodnych instrumentów towarowych, 
uprawnień do emisji lub dotyczących ich 
instrumentów pochodnych, w ramach 
działalności dodatkowej w stosunku do ich 
głównego rodzaju działalności, która w 
ujęciu grupowym nie stanowi świadczenia 
usług inwestycyjnych w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy, ani usług bankowych 
w rozumieniu dyrektywy 2006/48/WE. W 
aktach delegowanych należy sprecyzować 
kryteria techniczne pozwalające określić 
przypadki, w których działalność ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
głównego rodzaju działalności. Działalność 
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własny rachunek w drodze wykonywania 
zleceń klientów powinna obejmować 
działalność firm realizujących zlecenia 
różnych klientów poprzez zestawianie ich 
jako zleceniodawcy (transakcje „back to 
back”), które należy uznać za działające w 
charakterze zleceniodawców i które 
powinny podlegać przepisom niniejszej 
dyrektywy obejmującym zarówno 
realizację zleceń na rachunek klientów, jak 
i zawieranie transakcji na własny rachunek. 
Zawierania transakcji na własny rachunek 
w drodze realizacji zleceń klientów nie 
stanowi realizacja zleceń, których 
przedmiotem są instrumenty finansowe, w 
ramach działalności dodatkowej pomiędzy 
dwoma osobami, których głównym 
rodzajem działalności, w ujęciu 
grupowym, nie jest ani świadczenie usług 
inwestycyjnych w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, ani usług bankowych w 
rozumieniu dyrektywy 2006/48/WE.

polegająca na zawieraniu transakcji na 
własny rachunek w drodze wykonywania 
zleceń klientów powinna obejmować 
działalność firm realizujących zlecenia 
różnych klientów poprzez zestawianie ich 
jako zleceniodawcy (transakcje „back to 
back”), które należy uznać za działające w 
charakterze zleceniodawców i które 
powinny podlegać przepisom niniejszej 
dyrektywy obejmującym zarówno 
realizację zleceń na rachunek klientów, jak 
i zawieranie transakcji na własny rachunek. 
Zawierania transakcji na własny rachunek 
w drodze realizacji zleceń klientów nie 
stanowi realizacja zleceń, których 
przedmiotem są instrumenty finansowe, w 
ramach działalności dodatkowej pomiędzy 
dwoma osobami, których głównym 
rodzajem działalności, w ujęciu 
grupowym, nie jest ani świadczenie usług 
inwestycyjnych w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, ani usług bankowych w 
rozumieniu dyrektywy 2006/48/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy zwalniać podmiotów realizujących transakcje z wysoką częstotliwością z wymogów 
MiFID.

Poprawka 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy wyłączyć zakłady ubezpieczeń 
i reasekuracji, których działalność podlega 
odnośnemu monitorowaniu ze strony 
właściwych władz nadzorujących 
w oparciu o zasadę ostrożności oraz które 
podlegają dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 

(16) Należy wyłączyć zakłady ubezpieczeń 
i reasekuracji, których działalność podlega 
odnośnemu monitorowaniu ze strony 
właściwych władz nadzorujących 
w oparciu o zasadę ostrożności oraz które 
podlegają dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 
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25 listopada 2009 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II).

25 listopada 2009 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II), za wyjątkiem 
przypadku określonego w art. 1 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Ten wyjątek jest niezbędny dla zapewnienia, by art. 1 ust. 4 przynosił efekt przy stosowaniu 
sekcji MiFID dotyczących właściwego prowadzenia działalności wobec inwestycji 
ubezpieczeniowych.

Poprawka 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Inwestycje często sprzedaje się 
klientom w formie umów 
ubezpieczeniowych jako alternatywę dla 
instrumentów finansowych 
uregulowanych na mocy niniejszej 
dyrektywy lub ich zamiennik. Dla 
zapewnienia klientom detalicznym 
konsekwentnej ochrony należy objąć 
inwestycje w formie umów 
ubezpieczeniowych takimi samymi 
standardami prowadzenia działalności – w 
szczególności odnoszącymi się do 
zarządzania konfliktem interesów, 
ograniczania zachęt oraz zapewniania 
przydatności doradztwa lub stosowności 
sprzedaży niepowiązanej z usługą 
doradztwa. Z tego względu wymogi 
niniejszej dyrektywy dotyczące ochrony 
inwestorów i konfliktu interesów należy 
jednakowo stosować do tych inwestycji 
opakowanych w umowy ubezpieczeniowe. 
Ponieważ inwestycje obejmujące 
ubezpieczenia mogą mieć szczególne 
właściwości odróżniające je od innych 
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instrumentów finansowych (na przykład z 
uwagi na to, że takie produkty 
inwestycyjne mogą obejmować element 
ubezpieczenia na życie i z tego względu 
mogą wymagać dopasowania do klienta), 
w dyrektywie zapewnia się współpracę 
EUNGiPW i EUNUiPPE dla 
zagwarantowania możliwie jak 
najspójniejszych standardów prowadzenia 
działalności w przypadku detalicznych 
produktów inwestycyjnych opakowanych 
w ubezpieczenia podlegających wymogom 
niniejszej dyrektywy, a także, o ile to 
właściwe, wszelkim późniejszym 
przepisom poziomu drugiego.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając podobieństwo między inwestycjami opierającymi się na ubezpieczeniach a 
instrumentami finansowymi MiFID należy poddać je takim samym wymogom prowadzenia 
działalności.

Poprawka 244
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niezbędne jest wyłączenie z zakresu 
wykonywania niniejszej dyrektywy 
banków centralnych i innych organów 
pełniących podobne funkcje, jak również 
organów publicznych, którym powierzono 
zarządzanie długiem publicznym lub które 
uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym 
lokując środki pochodzące z tego długu; 
w szczególności wyłączenie takie nie 
obejmuje podmiotów, które są częściowo 
lub całkowicie własnością państwa, a 
których rola ma charakter handlowy lub 
wiąże się z nabywaniem pakietów akcji.

skreślony
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Or. en

Poprawka 245
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niezbędne jest wyłączenie z zakresu 
wykonywania niniejszej dyrektywy 
banków centralnych i innych organów 
pełniących podobne funkcje, jak również 
organów publicznych, którym powierzono 
zarządzanie długiem publicznym lub które 
uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym 
lokując środki pochodzące z tego długu; 
w szczególności wyłączenie takie nie 
obejmuje podmiotów, które są częściowo 
lub całkowicie własnością państwa, a 
których rola ma charakter handlowy lub 
wiąże się z nabywaniem pakietów akcji.

(20) Niezbędne jest wyłączenie z zakresu 
wykonywania niniejszej dyrektywy 
banków centralnych i innych organów 
pełniących podobne funkcje, jak również 
organów publicznych, którym powierzono 
zarządzanie długiem publicznym lub które 
uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym 
lokując środki pochodzące z tego długu; 
w szczególności wyłączenie takie nie 
obejmuje podmiotów, które są częściowo 
lub całkowicie własnością państwa, a 
których rola ma charakter handlowy lub 
wiąże się z nabywaniem pakietów akcji. 
Jednakże żadne podmioty publiczne nie 
powinny być zwolnione z powiadamiania 
właściwych organów o transakcjach.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli objęcie banków centralnych itp. zakresem niniejszego prawodawstwa uznaje się za 
niemożliwe, powinny one być zobowiązane przynajmniej do powiadamiania organów 
nadzorujących rynek finansowy o swoich transakcjach.

Poprawka 246
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu doprecyzowania systemu skreślony
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wyłączeń obowiązujących w stosunku do 
Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych, innych organów krajowych 
wykonujących podobne funkcje oraz 
organów biorących udział, na zasadzie 
interwencji, w zarządzaniu długiem 
publicznym należy ograniczyć takie 
wyłączenia do organów i instytucji 
wykonujących swoje funkcje zgodnie z 
prawem jednego państwa członkowskiego 
lub zgodnie z przepisami unijnego prawa 
oraz do organów międzynarodowych, 
których członkami są jedno państwo 
członkowskie lub większa ich liczba.

Or. en

Poprawka 247
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu doprecyzowania systemu 
wyłączeń obowiązujących w stosunku do 
Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych, innych organów krajowych 
wykonujących podobne funkcje oraz 
organów biorących udział, na zasadzie 
interwencji, w zarządzaniu długiem 
publicznym należy ograniczyć takie 
wyłączenia do organów i instytucji 
wykonujących swoje funkcje zgodnie z 
prawem jednego państwa członkowskiego 
lub zgodnie z przepisami unijnego prawa 
oraz do organów międzynarodowych, 
których członkami są jedno państwo 
członkowskie lub większa ich liczba.

(21) W celu doprecyzowania systemu 
wyłączeń obowiązujących w stosunku do 
Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych, innych organów krajowych 
wykonujących podobne funkcje oraz 
organów biorących udział, na zasadzie 
interwencji, w zarządzaniu długiem 
publicznym należy ograniczyć takie 
wyłączenia do organów i instytucji 
wykonujących swoje funkcje zgodnie z 
prawem jednego państwa członkowskiego 
lub zgodnie z przepisami unijnego prawa 
oraz do organów międzynarodowych, 
których członkami są jedno państwo 
członkowskie lub większa ich liczba.
Jednakże żadne podmioty publiczne nie 
powinny być zwolnione z powiadamiania 
właściwych organów o transakcjach.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli objęcie banków centralnych itp. zakresem niniejszego prawodawstwa uznaje się za 
niemożliwe, powinny one być zobowiązane przynajmniej do powiadamiania organów 
nadzorujących rynek finansowy o swoich transakcjach.

Poprawka 248
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) W przypadku dobrze 
funkcjonującego rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz 
w celu wykonywania zadań przez 
operatorów systemów przesyłowych na 
mocy dyrektywy 2009/72/WE, dyrektywy 
2009/73/WE, rozporządzenia (WE) nr 
714/2009, rozporządzenia (WE) nr 
715/2009, a także kodeksów i wytycznych 
przyjętych zgodnie z tymi 
rozporządzeniami, niezbędne jest 
wyłączenie operatorów systemów 
przesyłowych i ich usługodawców przy 
przyznawaniu praw do przesyłu, w formie 
fizycznych bądź finansowych praw do 
przesyłu, a także przy zapewnianiu 
platformy dla transakcji wtórnych. Dla 
umożliwienia skutecznego obrotu 
prawami do przesyłu konieczne jest 
również zwolnienie wszystkich osób 
kupujących lub sprzedających te prawa do 
przesyłu.

Or. en

Uzasadnienie

Obrót prawami do przesyłu (fizycznymi – PTR lub finansowymi – FTR) stanowi istotny wkład 
w efektywne działanie wewnętrznego rynku energii z uwagi na ich funkcje zabezpieczania 
przed ryzykiem. Ich ewentualne przekwalifikowanie jako instrumentów finansowych może 
spowodować, że uczestnicy rynku zrezygnują z obrotu prawami do przesyłu, ponieważ mogą 
uznać wymogi MiFID za zbyt obciążające. Dlatego potrzebne jest jasne postanowienie 
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wyłączające te instrumenty.

Poprawka 249
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W dyrektywie 2007/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
września 2007 r. zmieniającej dyrektywę 
Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 
2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 
2006/48/WE w zakresie zasad 
proceduralnych i kryteriów oceny 
stosowanych w ramach oceny 
ostrożnościowej przypadków nabycia lub 
zwiększenia udziałów w podmiotach 
sektora finansowego ustanowiono 
szczegółowe kryteria oceny 
ostrożnościowej planowanych transakcji 
nabycia udziałów w firmie inwestycyjnej 
oraz procedurę stosowania tych kryteriów. 
W celu zapewnienia pewności, jasności i 
przewidywalności prawa w odniesieniu do 
procesu oceny oraz jego wyników należy 
potwierdzić kryteria oraz proces oceny 
ostrożnościowej określone w dyrektywie 
2007/44/WE. W szczególności właściwe 
organy powinny dokonywać oceny 
odpowiedniości potencjalnego nabywcy 
oraz stabilności planowanej transakcji 
nabycia pod względem finansowym w 
oparciu o wszystkie następujące kryteria: 
reputację potencjalnego nabywcy; 
reputację i doświadczenie wszystkich osób, 
które będą kierowały działalnością firmy 
inwestycyjnej; kondycję finansową 
potencjalnego nabywcy; fakt, czy firma 
inwestycyjna będzie w stanie wypełnić 
wymogi ostrożnościowe wynikające z 
niniejszej dyrektywy oraz innych 
dyrektyw, a zwłaszcza dyrektywy 

(32) W dyrektywie 2007/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
września 2007 r. zmieniającej dyrektywę 
Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 
2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 
2006/48/WE w zakresie zasad 
proceduralnych i kryteriów oceny 
stosowanych w ramach oceny 
ostrożnościowej przypadków nabycia lub 
zwiększenia udziałów w podmiotach 
sektora finansowego ustanowiono 
szczegółowe kryteria oceny 
ostrożnościowej planowanych transakcji 
nabycia udziałów w firmie inwestycyjnej 
oraz procedurę stosowania tych kryteriów. 
W celu zapewnienia pewności, jasności i 
przewidywalności prawa w odniesieniu do 
procesu oceny oraz jego wyników należy 
potwierdzić kryteria oraz proces oceny 
ostrożnościowej określone w dyrektywie 
2007/44/WE. W szczególności właściwe 
organy powinny dokonywać oceny 
odpowiedniości potencjalnego nabywcy 
oraz stabilności planowanej transakcji 
nabycia pod względem finansowym w 
oparciu o wszystkie następujące kryteria: 
reputację potencjalnego nabywcy; 
reputację i doświadczenie wszystkich osób, 
które będą kierowały działalnością firmy 
inwestycyjnej; kondycję finansową 
potencjalnego nabywcy; fakt, czy firma 
inwestycyjna będzie w stanie wypełnić 
wymogi ostrożnościowe wynikające z 
niniejszej dyrektywy oraz innych 
dyrektyw, a zwłaszcza dyrektywy 
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2002/87/WE i dyrektywy 2006/49/WE; czy 
istnieją uzasadnione powody, aby 
podejrzewać, iż w związku z planowanym 
nabyciem dokonano lub usiłowano 
dokonać prania pieniędzy lub finansowania 
terroryzmu w rozumieniu art. 1 dyrektywy 
2005/60/WE lub czy proponowane nabycie 
może zwiększyć takie ryzyko.

2002/87/WE i dyrektywy 2006/49/WE; czy 
nabycie spowoduje konflikt interesów; czy 
istnieją uzasadnione powody, aby 
podejrzewać, iż w związku z planowanym 
nabyciem dokonano lub usiłowano 
dokonać prania pieniędzy lub finansowania 
terroryzmu w rozumieniu art. 1 dyrektywy 
2005/60/WE lub czy proponowane nabycie 
może zwiększyć takie ryzyko.

Or. en

Poprawka 250
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Konieczne jest wzmocnienie roli 
organów zarządzających firm 
inwestycyjnych w zapewnianiu należytego 
i ostrożnego zarządzania tymi firmami, 
promowaniu integralności rynku oraz 
interesów inwestorów. Organ zarządzający 
firmy inwestycyjnej powinien w każdym 
czasie poświęcać wystarczająco dużo czasu 
oraz posiadać odpowiednią wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie, aby być w 
stanie zrozumieć istotę działalności firmy 
inwestycyjnej oraz główne ryzyka, na które 
jest narażona. W celu uniknięcia 
powielania cudzych idei i ułatwienia 
krytycznego spojrzenia skład zarządów 
instytucji kredytowych powinien być 
odpowiednio zróżnicowany pod względem 
wieku, płci, pochodzenia geograficznego, 
wykształcenia oraz doświadczenia 
zawodowego członków, aby zapewnić 
szerokie spektrum poglądów i 
doświadczeń. Szczególne znaczenie dla 
zapewnienia należytego odzwierciedlenia 
demograficznej rzeczywistości ma 
równowaga płci.

(38) Konieczne jest wzmocnienie roli 
organów zarządzających firm 
inwestycyjnych w zapewnianiu należytego 
i ostrożnego zarządzania tymi firmami, 
promowaniu integralności rynku oraz 
interesów inwestorów. Organ zarządzający 
firmy inwestycyjnej powinien w każdym 
czasie poświęcać wystarczająco dużo czasu 
oraz posiadać odpowiednią wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie, aby być w 
stanie zrozumieć istotę działalności firmy 
inwestycyjnej oraz główne ryzyka, na które 
jest narażona. Państwa członkowskie 
powinny przyjąć odpowiednie przepisy 
umożliwiające pociągnięcie członków 
zarządów do odpowiedzialności w 
przypadku rażącej niegospodarności.
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Or. en

Uzasadnienie

W przypadku rażącej niegospodarności członkowie zarządów powinni stawać przed sądem.

Poprawka 251
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Konieczne jest wzmocnienie roli 
organów zarządzających firm 
inwestycyjnych w zapewnianiu należytego 
i ostrożnego zarządzania tymi firmami, 
promowaniu integralności rynku oraz 
interesów inwestorów. Organ zarządzający 
firmy inwestycyjnej powinien w każdym 
czasie poświęcać wystarczająco dużo czasu 
oraz posiadać odpowiednią wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie, aby być w 
stanie zrozumieć istotę działalności firmy 
inwestycyjnej oraz główne ryzyka, na które 
jest narażona. W celu uniknięcia 
powielania cudzych idei i ułatwienia 
krytycznego spojrzenia skład zarządów 
instytucji kredytowych powinien być 
odpowiednio zróżnicowany pod względem 
wieku, płci, pochodzenia geograficznego, 
wykształcenia oraz doświadczenia 
zawodowego członków, aby zapewnić 
szerokie spektrum poglądów i 
doświadczeń. Szczególne znaczenie dla 
zapewnienia należytego odzwierciedlenia 
demograficznej rzeczywistości ma 
równowaga płci.

(38) Konieczne jest wzmocnienie roli 
organów zarządzających firm 
inwestycyjnych w zapewnianiu należytego 
i ostrożnego zarządzania tymi firmami, 
promowaniu integralności rynku oraz 
interesów inwestorów. Organ zarządzający 
firmy inwestycyjnej powinien w każdym 
czasie poświęcać wystarczająco dużo czasu 
oraz posiadać odpowiednią wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie, aby być w 
stanie zrozumieć istotę działalności firmy 
inwestycyjnej oraz główne ryzyka, na które 
jest narażona. W celu uniknięcia 
powielania cudzych idei i ułatwienia 
krytycznego spojrzenia skład zarządów 
instytucji kredytowych powinien być 
odpowiednio zróżnicowany pod względem 
wieku, płci, pochodzenia geograficznego, 
wykształcenia oraz doświadczenia 
zawodowego członków, aby zapewnić 
szerokie spektrum poglądów i 
doświadczeń. Szczególne znaczenie dla 
zapewnienia należytego odzwierciedlenia 
demograficznej rzeczywistości ma 
równowaga płci. Ponadto państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
odpowiednie przepisy umożliwiające 
pociągnięcie członków zarządów do 
odpowiedzialności w przypadku rażącej 
niegospodarności.

Or. en
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Poprawka 252
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Konieczne jest wzmocnienie roli 
organów zarządzających firm 
inwestycyjnych w zapewnianiu należytego 
i ostrożnego zarządzania tymi firmami, 
promowaniu integralności rynku oraz 
interesów inwestorów. Organ zarządzający 
firmy inwestycyjnej powinien w każdym 
czasie poświęcać wystarczająco dużo czasu 
oraz posiadać odpowiednią wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie, aby być w 
stanie zrozumieć istotę działalności firmy 
inwestycyjnej oraz główne ryzyka, na które 
jest narażona. W celu uniknięcia 
powielania cudzych idei i ułatwienia 
krytycznego spojrzenia skład zarządów 
instytucji kredytowych powinien być 
odpowiednio zróżnicowany pod względem 
wieku, płci, pochodzenia geograficznego, 
wykształcenia oraz doświadczenia 
zawodowego członków, aby zapewnić 
szerokie spektrum poglądów i 
doświadczeń. Szczególne znaczenie dla 
zapewnienia należytego odzwierciedlenia 
demograficznej rzeczywistości ma 
równowaga płci.

(38) Konieczne jest wzmocnienie roli 
organów zarządzających firm 
inwestycyjnych w zapewnianiu należytego 
i ostrożnego zarządzania tymi firmami, 
promowaniu integralności rynku oraz 
interesów inwestorów. Organ zarządzający 
firmy inwestycyjnej powinien w każdym 
czasie poświęcać wystarczająco dużo czasu 
oraz posiadać odpowiednią wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie, aby być w 
stanie zrozumieć istotę działalności firmy 
inwestycyjnej oraz główne ryzyka, na które 
jest narażona. W celu uniknięcia 
powielania cudzych idei i ułatwienia 
krytycznego spojrzenia skład zarządów 
instytucji kredytowych powinien być 
odpowiednio zróżnicowany pod względem 
wieku, płci, pochodzenia geograficznego, 
wykształcenia oraz doświadczenia 
zawodowego członków, aby zapewnić 
szerokie spektrum poglądów i 
doświadczeń. Szczególne znaczenie dla 
zapewnienia należytego odzwierciedlenia 
demograficznej rzeczywistości ma 
równowaga płci. Reprezentację 
pracowników w organach zarządzających 
należy również postrzegać jako pozytywny 
sposób zwiększenia różnorodności, 
osiągnięty dzięki wprowadzeniu tej 
istotnej perspektywy i faktycznej 
znajomości wewnętrznego sposobu 
działania firm.

Or. en
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Poprawka 253
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Dla przyjęcia całkowicie spójnego 
podejścia do ładu korporacyjnego we 
wszystkich instytucjach finansowych w 
UE, zawarte w tym akcie przepisy 
dotyczące ładu korporacyjnego powinny 
być jednakowe z zawartymi w 
dyrektywie… [CRD IV] oraz 
proporcjonalne do wielkości danej 
jednostki. 

Or. en

Poprawka 254
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu sprawowania skutecznego 
nadzoru i kontroli nad działalnością firm 
inwestycyjnych organ zarządzający 
powinien ponosić odpowiedzialność za 
ogólną strategię firmy inwestycyjnej, 
uwzględniającą charakter jej działalności i 
jej profil ryzyka. Organ zarządzający 
powinien ponosić wyraźną 
odpowiedzialność w całym cyklu 
koniunkturalnym firmy inwestycyjnej za 
identyfikację i określenie strategicznych 
celów firmy, zatwierdzanie jej 
wewnętrznej organizacji, w tym kryteriów 
wyboru i szkolenia pracowników, 
określanie ogólnych zasad regulujących 
świadczenie usług i prowadzenie 
działalności, w tym polityki wynagradzania 
pracowników działu sprzedaży oraz 

(39) W celu sprawowania skutecznego 
nadzoru i kontroli nad działalnością firm 
inwestycyjnych organ zarządzający 
powinien ponosić odpowiedzialność za
ogólną strategię firmy inwestycyjnej, 
uwzględniającą charakter jej działalności i 
jej profil ryzyka. Organ zarządzający 
powinien ponosić wyraźną 
odpowiedzialność w całym cyklu 
koniunkturalnym firmy inwestycyjnej za 
identyfikację i określenie strategicznych 
celów firmy, zatwierdzanie jej 
wewnętrznej organizacji, w tym kryteriów 
wyboru i szkolenia pracowników, 
określanie ogólnych zasad regulujących 
świadczenie usług i prowadzenie 
działalności, w tym polityki wynagradzania 
pracowników działu sprzedaży oraz 
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zatwierdzanie nowych produktów do 
dystrybucji na rzecz klientów. Okresowe 
monitorowanie i ocena celów 
strategicznych firm inwestycyjnych, ich 
wewnętrznej organizacji oraz ich zasad 
świadczenia usług i prowadzenia 
działalności powinny zapewnić tym 
firmom ciągłą zdolność do prowadzenia 
należytego i ostrożnego zarządzania w 
interesie integralności rynków oraz 
ochrony inwestorów.

zatwierdzanie nowych produktów do 
dystrybucji na rzecz klientów. Okresowe 
monitorowanie i ocena celów 
strategicznych firm inwestycyjnych, ich 
wewnętrznej organizacji oraz ich zasad 
świadczenia usług i prowadzenia 
działalności powinny zapewnić tym 
firmom ciągłą zdolność do prowadzenia 
należytego i ostrożnego zarządzania w 
interesie integralności rynków oraz 
ochrony inwestorów. W przypadku 
wprowadzania nowych produktów, ich 
wytwórcy powinni również dokonywać 
okresowego przeglądu ich wyników, aby 
ocenić, czy produkt przynosił wyniki 
odpowiadające jego projektowi, oraz aby 
stwierdzić, czy rynek docelowy dla 
produktu jest nadal właściwy.

Or. en

Poprawka 255
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) W dyrektywie Komisji 2006/73/WE z 
dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej 
środki wykonawcze do dyrektywy
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do wymogów 
organizacyjnych i warunków prowadzenia 
działalności przez przedsiębiorstwa 
inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 
na potrzeby tejże dyrektywy zezwolono 
państwom członkowskim na nakładanie –
w kontekście wymogów organizacyjnych 
dla firmy inwestycyjnych – obowiązku 
rejestrowania rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej dotyczących 
zleceń klientów. Rejestrowanie rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących zleceń klientów 

(42) W dyrektywie Komisji 2006/73/WE z 
dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej 
środki wykonawcze do dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do wymogów 
organizacyjnych i warunków prowadzenia 
działalności przez przedsiębiorstwa 
inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 
na potrzeby tejże dyrektywy zezwolono 
państwom członkowskim na nakładanie –
w kontekście wymogów organizacyjnych 
dla firmy inwestycyjnych – obowiązku 
rejestrowania rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej dotyczących 
zleceń klientów. Rejestrowanie rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących zleceń klientów
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jest zgodne z Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej i jest uzasadnione w celu 
wzmocnienia poziomu ochrony 
inwestorów, zwiększenie skuteczności 
nadzoru rynku oraz zwiększenia pewności 
prawa w interesie firm inwestycyjnych i 
ich klientów. Znaczenie takich rejestrów 
wspomniano również w opinii technicznej 
przekazanej Komisji Europejskiej przez 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru 
nad Rynkiem Papierów Wartościowych w 
dniu 29 lipca 2010 r. Z tego też względu 
należy ustanowić w niniejszej dyrektywie 
zasady ogólnego systemu rejestracji 
rozmów telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących zleceń 
klientów.

jest zgodne z Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej i jest uzasadnione w celu 
wzmocnienia poziomu ochrony 
inwestorów, zwiększenie skuteczności 
nadzoru rynku oraz zwiększenia pewności 
prawa w interesie firm inwestycyjnych i 
ich klientów. Znaczenie takich rejestrów 
wspomniano również w opinii technicznej 
przekazanej Komisji Europejskiej przez 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru 
nad Rynkiem Papierów Wartościowych w 
dniu 29 lipca 2010 r. Z tego też względu 
należy ustanowić w niniejszej dyrektywie 
zasady ogólnego systemu rejestracji 
rozmów telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących zleceń 
klientów. W odniesieniu do komunikacji 
między klientami detalicznymi i 
instytucjami finansowymi właściwym 
rozwiązaniem jest umożliwienie państwom 
członkowskim uznawania w zamian 
właściwych tekstowych zapisów takiej 
komunikacji, w odniesieniu do instytucji 
finansowych mających siedzibę i oddziały 
na ich terytorium.

Or. en

Poprawka 256
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W ostatniej dekadzie nastąpił 
gwałtowny rozwój technologii 
transakcyjnej, która jest obecnie w 
szerokim zakresie wykorzystywana przez 
uczestników rynku. Wielu uczestników 
rynku korzysta obecnie z algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, w 
przypadku których algorytm komputerowy 
automatycznie określa aspekty zlecenia 

(44) W ostatniej dekadzie nastąpił 
gwałtowny rozwój technologii 
transakcyjnej, która jest obecnie w 
szerokim zakresie wykorzystywana przez 
uczestników rynku. Wielu uczestników 
rynku korzysta obecnie z algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, w 
przypadku których algorytm komputerowy 
automatycznie określa aspekty zlecenia 
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przy minimalnym lub zerowym udziale 
człowieka. Szczególną podgrupę 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych stanowią transakcje 
wykonywane z wysoką częstotliwością, w 
których system transakcyjny błyskawicznie 
analizuje dane lub sygnały pochodzące z 
rynku, a następnie w krótkim czasie wysyła 
lub aktualizuje dużą liczbę zleceń w 
odpowiedzi na wyniki tej analizy. 
Mechanizm zawierania transakcji z wysoką 
częstotliwością jest zazwyczaj stosowany 
przez uczestników rynku, którzy zawierają 
transakcje z wykorzystaniem swojego 
własnego kapitału, i sam w sobie nie jest 
strategią, lecz raczej stanowi 
wykorzystanie zaawansowanej technologii 
w celu realizacji bardziej tradycyjnej 
strategii handlowej, takich jak 
organizowanie obrotu lub arbitraż.

przy minimalnym lub zerowym udziale 
człowieka. Szczególną podgrupę 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych stanowią transakcje 
wykonywane z wysoką częstotliwością, w 
których system transakcyjny błyskawicznie 
analizuje dane lub sygnały pochodzące z 
rynku, najczęściej w ciągu milisekund lub 
mikrosekund, a następnie w krótkim czasie 
wysyła lub aktualizuje dużą liczbę zleceń 
w odpowiedzi na wyniki tej analizy. 
Mechanizm zawierania transakcji z wysoką 
częstotliwością jest zazwyczaj stosowany 
przez uczestników rynku, którzy zawierają 
transakcje z wykorzystaniem swojego 
własnego kapitału, i sam w sobie nie jest 
strategią, lecz raczej stanowi 
wykorzystanie zaawansowanej technologii 
w celu realizacji bardziej tradycyjnej 
strategii handlowej, takich jak 
organizowanie obrotu lub arbitraż.

Or. en

Uzasadnienie

Dalsze doprecyzowanie transakcji z wysoką częstotliwością.

Poprawka 257
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45a) Transakcje z wysoką częstotliwością 
powinny jako ogólne zjawisko być 
postrzegane jako naturalny element 
postępu technologicznego i 
usprawnionego modelu prowadzenia 
działalności. W badaniach akademickich 
potwierdzenie znajduje ogólny wniosek, że 
transakcje z wysoką częstotliwością 
zwiększają płynność i ograniczają 
wahania cen. Jednocześnie stwierdzono, 
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że nowa technologia, podobnie jak każda 
inna forma zawierania transakcji jako 
taka, może być wykorzystana w celu 
spowodowania nadużyć na rynku.

Or. en

Poprawka 258
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Wykorzystanie technologii 
transakcyjnej przyczyniło się również do 
wzrostu szybkości, wolumenu i złożoności 
transakcji zawieranych przez inwestorów. 
Technologia ta dała również uczestnikom 
rynku możliwość zapewnienia swoim 
klientom łatwiejszego bezpośredniego 
dostępu do rynków poprzez wykorzystanie 
ich platform obrotu, poprzez bezpośredni 
dostęp elektroniczny, czy też 
sponsorowany lub bezpośredni dostęp do 
rynku. Technologia transakcyjna 
przyniosła korzyści rynkowi i uczestnikom 
głównie w postaci szerszego udziału w 
rynkach, zwiększonej płynności, węższych 
spreadów, ograniczenia krótkoterminowej 
zmienności oraz narzędzi umożliwiających 
lepszą realizację zleceń na rzecz klientów. 
Ta technologia transakcyjna jest jednak 
również źródłem szeregu potencjalnych
zagrożeń, takich jak zwiększone ryzyko 
przeciążenia systemów wykorzystywanych 
przez platformy obrotu z powodu dużego 
wolumenu zleceń, ryzyka związanego ze 
stosowaniem algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, które 
generują dublujące się lub błędne zlecenia 
lub nieprawidłowo funkcjonują z innych 
względów, potencjalnie przyczyniając się 
do powstania zakłóceń na rynku. Ponadto 

(46) Wykorzystanie technologii 
transakcyjnej przyczyniło się również do 
wzrostu szybkości, wolumenu i złożoności 
transakcji zawieranych przez inwestorów. 
Technologia ta dała również uczestnikom 
rynku możliwość zapewnienia swoim 
klientom łatwiejszego bezpośredniego 
dostępu do rynków poprzez wykorzystanie 
ich platform obrotu, poprzez bezpośredni 
dostęp elektroniczny, czy też 
sponsorowany lub bezpośredni dostęp do 
rynku. Transakcje z wysoką 
częstotliwością zwiększają obroty 
handlowe na rynku, ale w bardzo 
niewielkim stopniu wykonywalną 
płynność, ponieważ kwoty pozostają na 
arkuszu zleceń zaledwie przez 
milisekundy, a poziom anulowanych 
zleceń jest niezwykle wysoki. Nieco węższe 
spready nie rekompensują braku 
głębokości, czasu utrzymywania zleceń 
lub rejestru. Istnieją dowody, że ta
technologia transakcyjna jest źródłem 
szeregu zagrożeń, takich jak zwiększone 
ryzyko przeciążenia systemów 
wykorzystywanych przez platformy obrotu 
z powodu dużego wolumenu zleceń, 
ryzyka związanego ze stosowaniem 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych, które generują dublujące 
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istnieje ryzyko zbyt silnej reakcji 
transakcyjnych systemów algorytmicznych 
na zdarzenia zaistniałe na innych rynkach, 
co może pogłębić zmienność w przypadku 
uprzednio istniejącego problemu na rynku. 
W końcu, transakcje algorytmiczne lub 
transakcje o wysokiej częstotliwości mogą 
być podatne na pewne formy zachowań o 
charakterze nadużyć, w przypadku ich 
niewłaściwego wykorzystania.

się lub błędne zlecenia lub nieprawidłowo 
funkcjonują z innych względów, 
potencjalnie przyczyniając się do 
powstania zakłóceń na rynku. W 
szczególności istnieją dowody, że 
technologia zawierania transakcji z 
wysoką częstotliwością, zapewniając 
przewagę informacyjną swoim 
użytkownikom, mogła przyczynić się do 
zwiększenia wykorzystania anonimowych 
płynnych funduszy przez inwestorów 
instytucjonalnych, na przykład fundusze 
emerytalne, dążących do uniknięcia 
potencjalnego negatywnego wpływu na 
ceny realizacji, jeżeli ich zlecenia zostaną 
wykryte przez podmioty zawierające 
transakcje z wysoką częstotliwością. 
Ponadto istnieje ryzyko zbyt silnej reakcji 
transakcyjnych systemów algorytmicznych 
na zdarzenia zaistniałe na innych rynkach, 
co może pogłębić zmienność w przypadku 
uprzednio istniejącego problemu na rynku. 
Co więcej, uzyskane w ten sposób zyski z 
transakcji z wysoką częstotliwością 
zdobywa się kosztem innych inwestorów, 
na przykład osób oszczędzających na 
emeryturę. W końcu, transakcje 
algorytmiczne lub transakcje o wysokiej 
częstotliwości mogą być podatne na pewne 
formy zachowań o charakterze nadużyć, w 
przypadku ich niewłaściwego 
wykorzystania. Takie zagrożenia 
powodują wysokie koszty infrastruktury 
oraz nadzoru związanego z transakcjami z 
wysoką częstotliwością.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że transakcje z wysoką częstotliwością zapewniają podmiotom je 
zawierającym przewagę informacyjną nad innymi podmiotami. Ta przewaga wynika przede 
wszystkim z prędkości, z jaką możliwe jest przechwycenie informacji i przełożenie jej na 
zlecenia oraz rezygnacje/zmiany. Zmusza to podmioty instytucjonalne do składania dużych
zleceń w celu udziału w „wyścigu zbrojeń”, co wiąże się z wysokimi kosztami dla nich i ich 
klientów końcowych, lub do podjęcia próby uniknięcia transakcji z wysoką częstotliwością 
poprzez przejście na platformy, do których nie mają one dostępu lub gdzie zlecenia mogą 
zostać lepiej ukryte.
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Poprawka 259
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Wykorzystanie technologii 
transakcyjnej przyczyniło się również do 
wzrostu szybkości, wolumenu i złożoności 
transakcji zawieranych przez inwestorów. 
Technologia ta dała również uczestnikom 
rynku możliwość zapewnienia swoim 
klientom łatwiejszego bezpośredniego 
dostępu do rynków poprzez wykorzystanie 
ich platform obrotu, poprzez bezpośredni 
dostęp elektroniczny, czy też 
sponsorowany lub bezpośredni dostęp do 
rynku. Technologia transakcyjna 
przyniosła korzyści rynkowi i uczestnikom 
głównie w postaci szerszego udziału w 
rynkach, zwiększonej płynności, węższych 
spreadów, ograniczenia krótkoterminowej 
zmienności oraz narzędzi umożliwiających 
lepszą realizację zleceń na rzecz klientów. 
Ta technologia transakcyjna jest jednak 
również źródłem szeregu potencjalnych 
zagrożeń, takich jak zwiększone ryzyko 
przeciążenia systemów wykorzystywanych 
przez platformy obrotu z powodu dużego 
wolumenu zleceń, ryzyka związanego ze 
stosowaniem algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, które 
generują dublujące się lub błędne zlecenia 
lub nieprawidłowo funkcjonują z innych 
względów, potencjalnie przyczyniając się 
do powstania zakłóceń na rynku. Ponadto 
istnieje ryzyko zbyt silnej reakcji 
transakcyjnych systemów algorytmicznych 
na zdarzenia zaistniałe na innych rynkach, 
co może pogłębić zmienność w przypadku 
uprzednio istniejącego problemu na rynku. 
W końcu, transakcje algorytmiczne lub 
transakcje o wysokiej częstotliwości mogą 

(46) Wykorzystanie technologii 
transakcyjnej przyczyniło się również do 
wzrostu szybkości, wolumenu i złożoności 
transakcji zawieranych przez inwestorów. 
Technologia ta dała również uczestnikom 
rynku możliwość zapewnienia swoim 
klientom łatwiejszego bezpośredniego 
dostępu do rynków poprzez wykorzystanie 
ich platform obrotu, poprzez bezpośredni 
dostęp elektroniczny, czy też 
sponsorowany lub bezpośredni dostęp do 
rynku. Technologia transakcyjna
przyniosła korzyści rynkowi i uczestnikom 
głównie w postaci szerszego udziału w 
rynkach, zwiększonej płynności, węższych 
spreadów, ograniczenia krótkoterminowej 
zmienności oraz narzędzi umożliwiających 
lepszą realizację zleceń na rzecz klientów. 
Ta technologia transakcyjna jest jednak 
również źródłem szeregu potencjalnych 
zagrożeń, takich jak zwiększone ryzyko 
przeciążenia systemów wykorzystywanych 
przez platformy obrotu z powodu dużego 
wolumenu zleceń, ryzyka związanego ze 
stosowaniem algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, które 
generują dublujące się lub błędne zlecenia 
lub nieprawidłowo funkcjonują z innych 
względów, potencjalnie przyczyniając się 
do powstania zakłóceń na rynku. Ponadto 
istnieje ryzyko zbyt silnej reakcji 
transakcyjnych systemów algorytmicznych 
na zdarzenia zaistniałe na innych rynkach, 
co może pogłębić zmienność w przypadku 
uprzednio istniejącego problemu na rynku. 
Bez względu na powyższe rozważania 
zachowania o charakterze nadużyć są 
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być podatne na pewne formy zachowań o 
charakterze nadużyć, w przypadku ich 
niewłaściwego wykorzystania.

niedozwolone, niezależnie od 
wykorzystywanej metody uczestnictwa w 
rynku. Problem zachowań o charakterze 
nadużyć na rynku jest przedmiotem 
dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku 
(2004/109/WE).

Or. en

Uzasadnienie

Jak stwierdza Komisja Europejska, postęp technologiczny przynosi korzystne i niekorzystne 
skutki dla rynku. Jednakże nie należy wiązać zachowań o charakterze nadużyć na rynku 
wyłącznie z uczestnikami wykorzystującymi zaawansowane oprogramowanie technologiczne 
w ich działaniach na rynku. Nadużycia na rynku mogą pojawić się na każdym poziomie. Z 
tego względu konieczne jest odwołanie do dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku, aby 
zapewnić całościowe podejście, a także należy zająć się tym problemem na wszystkich 
szczeblach.

Poprawka 260
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Wykorzystanie technologii 
transakcyjnej przyczyniło się również do 
wzrostu szybkości, wolumenu i złożoności 
transakcji zawieranych przez inwestorów. 
Technologia ta dała również uczestnikom 
rynku możliwość zapewnienia swoim 
klientom łatwiejszego bezpośredniego 
dostępu do rynków poprzez wykorzystanie 
ich platform obrotu, poprzez bezpośredni 
dostęp elektroniczny, czy też 
sponsorowany lub bezpośredni dostęp do 
rynku. Technologia transakcyjna 
przyniosła korzyści rynkowi i uczestnikom 
głównie w postaci szerszego udziału w 
rynkach, zwiększonej płynności, węższych 
spreadów, ograniczenia krótkoterminowej 
zmienności oraz narzędzi umożliwiających 
lepszą realizację zleceń na rzecz klientów. 
Ta technologia transakcyjna jest jednak 

(46) Wykorzystanie technologii 
wykonywania transakcji z wysoką 
częstotliwością przyczyniło się również do 
wzrostu szybkości, wolumenu i złożoności 
transakcji zawieranych przez inwestorów. 
Technologia ta dała również uczestnikom 
rynku możliwość zapewnienia swoim 
klientom łatwiejszego bezpośredniego 
dostępu do rynków poprzez wykorzystanie 
ich platform obrotu, poprzez bezpośredni 
dostęp elektroniczny, czy też 
sponsorowany lub bezpośredni dostęp do 
rynku. Technologia transakcyjna 
przyniosła korzyści rynkowi i uczestnikom 
głównie w postaci szerszego udziału w 
rynkach, zwiększonej płynności, węższych 
spreadów, ograniczenia krótkoterminowej 
zmienności oraz narzędzi umożliwiających 
lepszą realizację zleceń na rzecz klientów. 
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również źródłem szeregu potencjalnych 
zagrożeń, takich jak zwiększone ryzyko 
przeciążenia systemów wykorzystywanych 
przez platformy obrotu z powodu dużego 
wolumenu zleceń, ryzyka związanego ze 
stosowaniem algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, które 
generują dublujące się lub błędne zlecenia 
lub nieprawidłowo funkcjonują z innych 
względów, potencjalnie przyczyniając się 
do powstania zakłóceń na rynku. Ponadto 
istnieje ryzyko zbyt silnej reakcji 
transakcyjnych systemów algorytmicznych 
na zdarzenia zaistniałe na innych rynkach, 
co może pogłębić zmienność w przypadku 
uprzednio istniejącego problemu na rynku. 
W końcu, transakcje algorytmiczne lub 
transakcje o wysokiej częstotliwości mogą 
być podatne na pewne formy zachowań o 
charakterze nadużyć, w przypadku ich 
niewłaściwego wykorzystania.

Ta technologia wykonywania transakcji z 
wysoką częstotliwością jest jednak również 
źródłem szeregu potencjalnych zagrożeń, 
takich jak zwiększone ryzyko przeciążenia 
systemów wykorzystywanych przez 
platformy obrotu z powodu dużego 
wolumenu zleceń, ryzyka związanego ze 
stosowaniem algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, które 
generują dublujące się lub błędne zlecenia 
lub nieprawidłowo funkcjonują z innych 
względów, potencjalnie przyczyniając się 
do powstania zakłóceń na rynku. Ponadto 
istnieje ryzyko zbyt silnej reakcji 
transakcyjnych systemów algorytmicznych 
na zdarzenia zaistniałe na innych rynkach, 
co może pogłębić zmienność w przypadku 
uprzednio istniejącego problemu na rynku. 
W końcu, transakcje algorytmiczne lub 
transakcje o wysokiej częstotliwości mogą 
być podatne na pewne formy zachowań o 
charakterze nadużyć, w przypadku ich 
niewłaściwego wykorzystania. Z drugiej 
strony, jak pokazały liczne opracowania 
akademickie, transakcje z wysoką 
częstotliwością ogólnie zmniejszają 
wahania cen i przyczyniają się do lepszego 
kształtowania cen na różnych rynkach.

Or. en

Poprawka 261
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Wykorzystanie technologii i
przyczyniło się również do wzrostu 
szybkości, wolumenu i złożoności 
transakcji zawieranych przez inwestorów. 
Technologia ta dała również uczestnikom 
rynku możliwość zapewnienia swoim 
klientom łatwiejszego bezpośredniego 

(46) Wykorzystanie technologii 
transakcyjnej przyczyniło się również do 
wzrostu szybkości, wolumenu i złożoności 
transakcji zawieranych przez inwestorów. 
Technologia ta dała również uczestnikom 
rynku możliwość zapewnienia swoim 
klientom łatwiejszego bezpośredniego 
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dostępu do rynków poprzez wykorzystanie 
ich platform obrotu, poprzez bezpośredni 
dostęp elektroniczny, czy też 
sponsorowany lub bezpośredni dostęp do 
rynku. Technologia transakcyjna 
przyniosła korzyści rynkowi i uczestnikom 
głównie w postaci szerszego udziału w 
rynkach, zwiększonej płynności, węższych 
spreadów, ograniczenia krótkoterminowej 
zmienności oraz narzędzi umożliwiających 
lepszą realizację zleceń na rzecz klientów. 
Ta technologia transakcyjna jest jednak 
również źródłem szeregu potencjalnych 
zagrożeń, takich jak zwiększone ryzyko 
przeciążenia systemów wykorzystywanych 
przez platformy obrotu z powodu dużego 
wolumenu zleceń, ryzyka związanego ze 
stosowaniem algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, które 
generują dublujące się lub błędne zlecenia 
lub nieprawidłowo funkcjonują z innych 
względów, potencjalnie przyczyniając się 
do powstania zakłóceń na rynku. Ponadto 
istnieje ryzyko zbyt silnej reakcji 
transakcyjnych systemów algorytmicznych 
na zdarzenia zaistniałe na innych rynkach, 
co może pogłębić zmienność w przypadku 
uprzednio istniejącego problemu na rynku. 
W końcu, transakcje algorytmiczne lub 
transakcje o wysokiej częstotliwości mogą 
być podatne na pewne formy zachowań o 
charakterze nadużyć, w przypadku ich 
niewłaściwego wykorzystania.

dostępu do rynków poprzez wykorzystanie 
ich platform obrotu, poprzez bezpośredni 
dostęp do rynku, niefiltrowany 
bezpośredni dostęp do rynku, czy też 
dostęp sponsorowany. Technologia 
transakcyjna przyniosła korzyści rynkowi i 
uczestnikom głównie w postaci szerszego 
udziału w rynkach, zwiększonej płynności, 
węższych spreadów, ograniczenia 
krótkoterminowej zmienności oraz 
narzędzi umożliwiających lepszą realizację 
zleceń na rzecz klientów. Ta technologia 
transakcyjna jest jednak również źródłem 
szeregu potencjalnych zagrożeń, takich jak 
zwiększone ryzyko przeciążenia systemów 
wykorzystywanych przez platformy obrotu 
z powodu dużego wolumenu zleceń, 
ryzyka związanego ze stosowaniem 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych, które generują dublujące 
się lub błędne zlecenia lub nieprawidłowo 
funkcjonują z innych względów, 
potencjalnie przyczyniając się do 
powstania zakłóceń na rynku. Ponadto 
istnieje ryzyko zbyt silnej reakcji 
transakcyjnych systemów algorytmicznych 
na zdarzenia zaistniałe na innych rynkach, 
co może pogłębić zmienność w przypadku 
uprzednio istniejącego problemu na rynku. 
W końcu, transakcje algorytmiczne lub 
transakcje o wysokiej częstotliwości mogą 
być podatne na pewne formy zachowań o 
charakterze nadużyć, w przypadku ich 
niewłaściwego wykorzystania.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do bezpośredniego dostępu elektronicznego należy zamienić na „bezpośredni 
dostęp do rynku”, aby dostosować się do opublikowanych w lutym 2012 r. wytycznych 
technicznych EUNGiPW pod tytułem „Systemy i mechanizmy kontroli w zautomatyzowanym 
środowisku obrotu dla platform obrotu, przedsiębiorstw inwestycyjnych oraz właściwych 
organów” ESMA/2012/122 (PL).
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Poprawka 262
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) Należy wykorzystać wydane przez 
EUNGiPW w lutym 2012 r. wytyczne 
„Systemy i mechanizmy kontroli w 
zautomatyzowanym środowisku obrotu dla 
platform obrotu, przedsiębiorstw 
inwestycyjnych oraz właściwych 
organów” (ESMA/2012/122) jako 
kompleksowe ramy włączenia do 
niniejszej dyrektywy mechanizmów 
prawnie wiążących, aby wzmocnić 
odporność rynków, uwzględniając nowe 
technologie transakcyjne. Istotne 
znaczenie ma posiadanie przez EUNGiPW 
uprawnień do wydawania przyszłych 
wytycznych służących nadążeniu za 
szybkimi zmianami technologii 
transakcyjnych.

Or. en

Poprawka 263
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) Aby poradzić sobie ze zmianami 
technologicznymi, rynki regulowane i 
MTF ustanowiły zabezpieczenia 
systemowe i mechanizmy kontroli. Dążąc 
do uwzględnienia wspomnianego ryzyka, 
związanego z zaawansowanymi 
technologicznie transakcjami, EUNGiPW 
przestawił wytyczne służące harmonizacji 
na szczeblu europejskim wymogów wobec 
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rynków zorganizowanych i firm 
inwestycyjnych (ESMA/2011/456). 
Chociaż wymogi odnoszą się do rynków 
regulowanych, MTF, OTF i firm 
inwestycyjnych obsługujących rynki, to 
należy wyjaśnić, że kontrola ryzyka ma 
kluczowe znaczenie u źródła zlecenia, 
ponieważ znaczna część 
odpowiedzialności za ryzyko przypada na 
tym etapie.

Or. en

Uzasadnienie

Za pomocą MiFID uwzględnia się potrzebę wzmocnienia zabezpieczeń i mechanizmów 
kontroli rynków regulowanych, MTF, OTF, ale bezwzględnie kluczowe znaczenie ma 
dominująca rola kontroli ryzyka już u źródła zlecenia. Nie wystarczy ustanowić mechanizmy 
kontrolne wyłącznie w systemie obrotu lub rozliczeń. Celem powinno być stworzenie bram na 
każdym etapie cyklu zawierania i rozliczania transakcji. Dlatego istotne jest podkreślenie 
konieczności zapewnienia odpowiednich mechanizmów kontroli. Wytyczne EUNGiPW w 
sprawie systemów i mechanizmów kontroli odnoszą się do tego faktu.

Poprawka 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
systemów obrotu, do których dostęp mają 
wspomniane firmy. Należy zapewnić 
posiadanie przez wszystkie firmy 
zawierające transakcje o wysokiej 
częstotliwości zezwolenia, w przypadku 
gdy są one bezpośrednim członkiem 

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
systemów obrotu, do których dostęp mają 
wspomniane firmy. Należy zapewnić 
uznanie transakcji algorytmicznych i 
transakcji o wysokiej częstotliwości za 
usługi inwestycyjne lub działalność 
inwestycyjną, również w przypadku gdy są 
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danego systemu obrotu. Takie działania 
powinny zapewnić podleganie przez te 
firmy wymogom organizacyjnym 
wynikającym z niniejszej dyrektywy oraz 
należytemu nadzorowi.

one prowadzone na własny rachunek. 
Takie działania powinny zapewnić, by 
firmy świadczące taką działalność 
uzyskały zezwolenie jako firmy 
inwestycyjne i podlegały wymogom 
organizacyjnym wynikającym z niniejszej 
dyrektywy oraz należytemu nadzorowi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić konsekwencję między powyższym punktem preambuły a art. 17 
proponowanej MiFID w zakresie nie tylko transakcji o wysokiej częstotliwości, ale również 
transakcji algorytmicznych, oraz wyjaśnić, że firmy powinny uzyskać zezwolenie, ponieważ te 
działania uznaje się za usługi inwestycyjne. Istotnie, transakcje algorytmiczne prowadzone za 
pomocą pośredniego dostępu do systemów obrotu pociągają za sobą nie mniejsze zagrożenie 
dla rynków finansowych i stabilności, niż transakcje algorytmiczne obsługiwane przez 
bezpośredniego uczestnika system obrotu. (sugestia EBC)

Poprawka 265
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
systemów obrotu, do których dostęp mają 
wspomniane firmy. Należy zapewnić 
posiadanie przez wszystkie firmy 
zawierające transakcje o wysokiej 
częstotliwości zezwolenia, w przypadku 
gdy są one bezpośrednim członkiem 
danego systemu obrotu. Takie działania 
powinny zapewnić podleganie przez te 
firmy wymogom organizacyjnym 

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
systemów obrotu, do których dostęp mają 
wspomniane firmy. Należy zapewnić 
uznanie wszystkich transakcji 
algorytmicznych i transakcji o wysokiej 
częstotliwości za usługi inwestycyjne lub 
działalność inwestycyjną, również w 
przypadku gdy są one prowadzone na 
własny rachunek. Takie działania powinny 
zapewnić, by firmy świadczące taką 
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wynikającym z niniejszej dyrektywy oraz 
należytemu nadzorowi.

działalność uzyskały zezwolenie jako 
firmy inwestycyjne i podlegały wymogom 
organizacyjnym wynikającym z niniejszej 
dyrektywy oraz należytemu nadzorowi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić konsekwencję między powyższym punktem preambuły a art. 17 
proponowanej MiFID w zakresie nie tylko transakcji o wysokiej częstotliwości, ale również 
transakcji algorytmicznych, oraz wyjaśnić, że firmy powinny uzyskać zezwolenie, ponieważ te 
działania uznaje się za usługi inwestycyjne. Istotnie, transakcje algorytmiczne prowadzone za 
pomocą pośredniego dostępu do systemów obrotu pociągają za sobą nie mniejsze zagrożenie 
dla rynków finansowych i stabilności, niż transakcje algorytmiczne obsługiwane przez 
bezpośredniego uczestnika system obrotu.

Poprawka 266
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
systemów obrotu, do których dostęp mają 
wspomniane firmy. Należy zapewnić 
posiadanie przez wszystkie firmy 
zawierające transakcje o wysokiej 
częstotliwości zezwolenia, w przypadku 
gdy są one bezpośrednim członkiem 
danego systemu obrotu. Takie działania 
powinny zapewnić podleganie przez te 
firmy wymogom organizacyjnym 
wynikającym z niniejszej dyrektywy oraz 
należytemu nadzorowi.

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
systemów obrotu, do których dostęp mają 
wspomniane firmy. Należy zapewnić 
posiadanie przez wszystkie firmy 
zawierające transakcje o wysokiej 
częstotliwości zezwolenia, w przypadku 
gdy są one bezpośrednim członkiem 
danego systemu obrotu. Niezbędna jest 
również możliwość jasnego 
zidentyfikowania składanych zleceń 
pochodzących z transakcji 
automatycznych. Takie działania powinny 
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zapewnić podleganie przez te firmy 
wymogom organizacyjnym wynikającym z 
niniejszej dyrektywy oraz należytemu 
nadzorowi.

Or. en

Uzasadnienie

Transakcje algorytmiczne i transakcje o wysokiej częstotliwości muszą być jasno 
zidentyfikowane w arkuszach zleceń, aby systemy obrotu i organy regulacyjne mogły je 
skutecznie monitorować.

Poprawka 267
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
systemów obrotu, do których dostęp mają 
wspomniane firmy. Należy zapewnić 
posiadanie przez wszystkie firmy 
zawierające transakcje o wysokiej 
częstotliwości zezwolenia, w przypadku 
gdy są one bezpośrednim członkiem 
danego systemu obrotu. Takie działania 
powinny zapewnić podleganie przez te 
firmy wymogom organizacyjnym 
wynikającym z niniejszej dyrektywy oraz 
należytemu nadzorowi.

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
wszystkich systemów obrotu, do których 
dostęp mają wspomniane firmy. Należy 
zapewnić posiadanie przez wszystkie firmy 
zawierające transakcje o wysokiej 
częstotliwości zezwolenia, w przypadku 
gdy są one bezpośrednim członkiem 
danego systemu obrotu. Takie działania 
powinny zapewnić podleganie przez te 
firmy wymogom organizacyjnym 
wynikającym z niniejszej dyrektywy oraz 
należytemu nadzorowi. Właściwym 
rozwiązaniem jest również rezygnacja z 
praktyki dostępu sponsorowanego w celu 
uniknięcia ryzyka, że firmy dysponujące 
niedostatecznymi środkami kontroli będą 
wywoływać zakłócenia na rynku, a także 
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dla zapewnienia możliwości identyfikacji 
uczestników rynku i pociągnięcia ich do 
odpowiedzialności za wszelkie 
spowodowane przez nich zakłócenia.

Or. en

Poprawka 268
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
systemów obrotu, do których dostęp mają 
wspomniane firmy. Należy zapewnić 
posiadanie przez wszystkie firmy 
zawierające transakcje o wysokiej 
częstotliwości zezwolenia, w przypadku 
gdy są one bezpośrednim członkiem 
danego systemu obrotu. Takie działania 
powinny zapewnić podleganie przez te 
firmy wymogom organizacyjnym 
wynikającym z niniejszej dyrektywy oraz 
należytemu nadzorowi.

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
wszystkich systemów obrotu, do których 
dostęp mają wspomniane firmy. Należy 
zapewnić posiadanie przez wszystkie firmy 
zawierające transakcje o wysokiej 
częstotliwości zezwolenia, w przypadku 
gdy są one bezpośrednim członkiem 
danego systemu obrotu. Takie działania 
powinny zapewnić podleganie przez te 
firmy wymogom organizacyjnym 
wynikającym z niniejszej dyrektywy oraz 
należytemu nadzorowi. Właściwym 
rozwiązaniem jest również zapewnienie w 
przypadku bezpośredniego dostępu do 
rynku podjęcia wszystkich działań w celu 
uniknięcia ryzyka, jakie mogłoby powstać, 
gdyby firmy stosowały niedostateczne 
środki kontroli, w tym zapewnienie 
możliwości identyfikacji uczestników 
rynku i pociągnięcia ich do 
odpowiedzialności za wszelkie 
spowodowane przez nich zakłócenia.
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Poprawka 269
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
systemów obrotu, do których dostęp mają 
wspomniane firmy. Należy zapewnić 
posiadanie przez wszystkie firmy 
zawierające transakcje o wysokiej 
częstotliwości zezwolenia, w przypadku 
gdy są one bezpośrednim członkiem 
danego systemu obrotu. Takie działania 
powinny zapewnić podleganie przez te 
firmy wymogom organizacyjnym 
wynikającym z niniejszej dyrektywy oraz 
należytemu nadzorowi.

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
systemów obrotu, do których dostęp mają 
wspomniane firmy. Należy zapewnić 
posiadanie przez wszystkie firmy 
zawierające transakcje o wysokiej 
częstotliwości zezwolenia, w przypadku 
gdy są one bezpośrednim członkiem 
danego systemu obrotu. Takie działania 
powinny zapewnić podleganie przez te 
firmy wymogom organizacyjnym 
wynikającym z niniejszej dyrektywy oraz 
należytemu nadzorowi. W tym zakresie 
EUNGiPW powinien odgrywać istotną 
role koordynującą w celu określenia 
odpowiedniej wielkości minimalnej (tick), 
służącej zapewnieniu niezakłóconego 
funkcjonowania rynków na szczeblu 
europejskim

Or. en

Poprawka 270
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) Dla jasnego zidentyfikowania 
wszystkich metod dostępu do systemu 
obrotu, EUNGiPW powinien sporządzić 
listę środków i metod dostępu do systemu 
obrotu przez zarejestrowaną firmę 
inwestycyjną i członka system obrotu.

Or. en

Poprawka 271
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Zarówno firmy, jaki i systemy obrotu 
powinny zapewniać istnienie skutecznych 
środków mających na celu 
zagwarantowanie, że mechanizmy 
zautomatyzowanego obrotu nie będą 
przyczyniać się do powstawania zakłóceń 
na rynku oraz nie będą mogły być 
wykorzystywane do popełniania nadużyć. 
Systemy obrotu powinny również 
zapewniać odporność i odpowiednie 
testowanie swoich systemów 
transakcyjnych, aby zapewnić obsługę 
rosnącej liczby składanych zleceń oraz 
niepodatność swoich systemów na napięcia 
rynkowe, a także zapewnić istnienie 
automatycznych mechanizmów 
pozwalających na czasowe wstrzymanie 
obrotu w przypadku wystąpienia nagłych 
nieoczekiwanych ruchów cenowych.

(48) Zarówno firmy, jaki i systemy obrotu 
powinny zapewniać istnienie skutecznych 
środków mających na celu 
zagwarantowanie, że mechanizmy 
zautomatyzowanego obrotu nie będą 
przyczyniać się do powstawania zakłóceń 
na rynku oraz nie będą mogły być 
wykorzystywane do popełniania nadużyć, 
a technologia zautomatyzowanego obrotu 
zostanie dokładnie sprawdzona przed 
zapewnieniem dostępu systemowi obrotu. 
Systemy obrotu powinny również 
zapewniać odporność i odpowiednie 
testowanie swoich systemów 
transakcyjnych, aby zapewnić obsługę 
rosnącej liczby składanych zleceń oraz 
niepodatność swoich systemów na napięcia 
rynkowe, a także zapewnić istnienie 
automatycznych mechanizmów 
pozwalających na czasowe wstrzymanie 
obrotu konsekwentnie we wszystkich 
systemach obrotu w przypadku 
wystąpienia nagłych nieoczekiwanych 
ruchów cenowych. Systemy obrotu nie 
powinny zapewniać operatorom 
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zautomatyzowanych systemów obrotu 
uprzywilejowanego dostępu do informacji, 
ponieważ to daje im nieuczciwą przewagę 
nad innymi uczestnikami rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy obrotu często zapewniają uczestnikom transakcji z wysoką częstotliwością krótki 
podgląd arkusza zleceń i inne informacje, do których inni uczestnicy nie mają dostępu. 
Tworzy to nierówne warunki konkurencji i nie powinno być dozwolone.

Poprawka 272
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) Strategie handlowe, które są 
źródłem ogromnej liczby zleceń, z których 
większość jest anulowana lub zamykana z 
końcem dnia, mogą zajmować znaczną 
część pojemności systemu obrotu, 
zapewniając jednocześnie niewielką 
efektywną płynność innym uczestnikom 
rynku. Dlatego konieczne jest zapewnienie 
przejrzystych, niedyskryminujących i 
uczciwych struktur opłat w systemach 
obrotu, zbudowanych w sposób, który 
wspiera przenoszenie kosztów 
infrastruktury na klientów 
proporcjonalnie do korzystania przez nich 
z pojemności systemu obrotu oraz 
uporządkowane warunki zawierania 
transakcji na rynku. Dlatego właściwym 
rozwiązaniem jest zapewnienie 
nakładania wyższych opłat na praktyki 
obejmujące dużą liczbę komunikatów i 
wysoki udział rezygnacji w porównaniu do 
efektywnych transakcji, które mogłyby 
doprowadzić do takich zakłóceń na rynku.
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Or. en

Uzasadnienie

Wielu inwestorów instytucjonalnych sugerowało, że transakcje z wysoką częstotliwością 
zapewniają niewielką przydatną płynność, choć często otrzymują rabaty rzekomo za tę 
funkcję.

Poprawka 273
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) Konieczne jest również zapewnienie 
przejrzystych, niedyskryminujących i 
uczciwych struktur opłat w systemach 
obrotu, zbudowanych w sposób, który nie 
prowadzi do powstania zakłóceń na 
rynku. Dlatego na rynkach regulowanych 
powinny istnieć struktury opłat 
wspierające niższy stosunek komunikatów 
systemowych do przeprowadzonych 
transakcji. Może to obejmować progi 
wyższych opłat za dużą ilość rezygnacji 
lub opłaty za każdy komunikat.

Or. en

Poprawka 274
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Oprócz środków dotyczących
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych oraz transakcji o wysokiej 
częstotliwości, należy wprowadzić

(49) Oprócz środków dotyczących 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych oraz transakcji o wysokiej 
częstotliwości, należy wprowadzić zakaz 
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mechanizmy kontroli obejmujące firmy 
inwestycyjne zapewniające klientom 
bezpośredni elektroniczny dostęp do 
rynków, jako że obrót elektroniczny może 
być prowadzony za pośrednictwem firmy 
zapewniającej elektroniczny dostęp do 
rynków oraz generującej wiele podobnych 
ryzyk. Należy również dopilnować, aby 
firmy zapewniające bezpośredni 
elektroniczny dostęp zapewniały 
posiadanie przez osoby korzystające z tej
usługi odpowiednich kwalifikacji oraz 
stosowały w stosunku mechanizmy 
kontroli ryzyka związanego z 
korzystaniem z tej usługi. W aktach 
delegowanych należy sprecyzować 
szczegółowe wymogi organizacyjne 
dotyczące tych nowych form obrotu. Takie 
rozwiązanie powinno zapewnić możliwość 
zmiany tych wymogów w razie 
konieczności, tak aby uwzględnić dalsze 
innowacje i zmiany w tym obszarze.

bezpośredniego elektronicznego dostępu 
klientów do rynków.

Or. en

Poprawka 275
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Oprócz środków dotyczących 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych oraz transakcji o wysokiej 
częstotliwości, należy wprowadzić 
mechanizmy kontroli obejmujące firmy 
inwestycyjne zapewniające klientom 
bezpośredni elektroniczny dostęp do 
rynków, jako że obrót elektroniczny może 
być prowadzony za pośrednictwem firmy 
zapewniającej elektroniczny dostęp do 
rynków oraz generującej wiele podobnych 
ryzyk. Należy również dopilnować, aby 

(49) Uznając rolę, jaką bezpośredni dostęp 
elektroniczny odgrywa dla ułatwienia 
działalności inwestorów na rynkach 
finansowych UE, oprócz środków 
dotyczących algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych oraz 
transakcji o wysokiej częstotliwości, 
należy wprowadzić mechanizmy kontroli 
obejmujące firmy inwestycyjne 
zapewniające klientom bezpośredni 
elektroniczny dostęp do rynków, jako że 
obrót elektroniczny może być prowadzony 
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firmy zapewniające bezpośredni 
elektroniczny dostęp zapewniały 
posiadanie przez osoby korzystające z tej 
usługi odpowiednich kwalifikacji oraz 
stosowały w stosunku mechanizmy 
kontroli ryzyka związanego z korzystaniem 
z tej usługi. W aktach delegowanych 
należy sprecyzować szczegółowe wymogi 
organizacyjne dotyczące tych nowych form 
obrotu. Takie rozwiązanie powinno 
zapewnić możliwość zmiany tych 
wymogów w razie konieczności, tak aby 
uwzględnić dalsze innowacje i zmiany w 
tym obszarze.

za pośrednictwem firmy zapewniającej 
elektroniczny dostęp do rynków oraz 
generującej wiele podobnych ryzyk. 
Należy również dopilnować, aby firmy 
zapewniające bezpośredni elektroniczny 
dostęp zapewniały posiadanie przez osoby 
korzystające z tej usługi odpowiednich 
kwalifikacji oraz stosowały w stosunku 
mechanizmy kontroli ryzyka związanego z 
korzystaniem z tej usługi. W aktach 
delegowanych należy sprecyzować 
szczegółowe wymogi organizacyjne 
dotyczące tych nowych form obrotu. Takie 
rozwiązanie powinno zapewnić możliwość 
zmiany tych wymogów w razie 
konieczności, tak aby uwzględnić dalsze 
innowacje i zmiany w tym obszarze.
Właśnie w celu zapewnienia powyższych 
mechanizmów kontroli EUNGiPW w 
konsultacji z rynkiem ustanowiła 
wytyczne w sprawie systemów i 
mechanizmów kontroli w 
zautomatyzowanym środowisku obrotu dla 
platform obrotu, przedsiębiorstw 
inwestycyjnych oraz właściwych organów 
(ESMA/2011/456), co należy przyjąć z 
zadowoleniem.

Or. en

Uzasadnienie

Bezpośredni dostęp elektroniczny jest kluczowym elementem nowoczesnego środowiska 
obrotu na wielu rynkach regulowanych i MTF w UE i poza nią. Jeżeli podlegają one 
odpowiedniej kontroli, zapewniają inwestorom i uczestnikom wybór, w jaki sposób i gdzie 
prowadzą obrót instrumentami finansowymi. EUNGiPW współpracował z uczestnikami rynku 
nad opracowaniem jasnych i przydatnych wytycznych, które oferują praktyczną metodę 
akceptowania bezpośredniego dostępu elektronicznego przez systemy obrotu.

Poprawka 276
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Oprócz środków dotyczących 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych oraz transakcji o wysokiej 
częstotliwości, należy wprowadzić 
mechanizmy kontroli obejmujące firmy 
inwestycyjne zapewniające klientom 
bezpośredni elektroniczny dostęp do 
rynków, jako że obrót elektroniczny może 
być prowadzony za pośrednictwem firmy 
zapewniającej elektroniczny dostęp do 
rynków oraz generującej wiele podobnych 
ryzyk. Należy również dopilnować, aby 
firmy zapewniające bezpośredni 
elektroniczny dostęp zapewniały 
posiadanie przez osoby korzystające z tej 
usługi odpowiednich kwalifikacji oraz 
stosowały w stosunku mechanizmy 
kontroli ryzyka związanego z korzystaniem 
z tej usługi. W aktach delegowanych 
należy sprecyzować szczegółowe wymogi 
organizacyjne dotyczące tych nowych form 
obrotu. Takie rozwiązanie powinno 
zapewnić możliwość zmiany tych 
wymogów w razie konieczności, tak aby 
uwzględnić dalsze innowacje i zmiany w 
tym obszarze.

(49) Oprócz środków dotyczących 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych oraz transakcji o wysokiej 
częstotliwości, należy wprowadzić 
mechanizmy kontroli obejmujące firmy 
inwestycyjne zapewniające klientom 
bezpośredni dostęp do rynków. Należy 
również dopilnować, aby firmy 
zapewniające bezpośredni dostęp do 
rynków zapewniały posiadanie przez osoby 
korzystające z tej usługi odpowiednich 
kwalifikacji oraz stosowały w stosunku 
mechanizmy kontroli ryzyka związanego z 
korzystaniem z tej usługi. W aktach 
delegowanych należy sprecyzować 
szczegółowe wymogi organizacyjne 
dotyczące tych nowych form obrotu. Takie 
rozwiązanie powinno zapewnić możliwość 
zmiany tych wymogów w razie 
konieczności, tak aby uwzględnić dalsze 
innowacje i zmiany w tym obszarze.

Or. en

Poprawka 277
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Oprócz środków dotyczących 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych oraz transakcji o wysokiej 
częstotliwości, należy wprowadzić 
mechanizmy kontroli obejmujące firmy 
inwestycyjne zapewniające klientom 

(49) Oprócz środków dotyczących 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych oraz transakcji o wysokiej 
częstotliwości, należy zapewnić 
ustanowienie skutecznych mechanizmów
kontroli obejmujących firmy inwestycyjne 
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bezpośredni elektroniczny dostęp do 
rynków, jako że obrót elektroniczny może 
być prowadzony za pośrednictwem firmy 
zapewniającej elektroniczny dostęp do 
rynków oraz generującej wiele podobnych 
ryzyk. Należy również dopilnować, aby 
firmy zapewniające bezpośredni 
elektroniczny dostęp zapewniały 
posiadanie przez osoby korzystające z tej 
usługi odpowiednich kwalifikacji oraz 
stosowały w stosunku mechanizmy 
kontroli ryzyka związanego z korzystaniem 
z tej usługi. W aktach delegowanych 
należy sprecyzować szczegółowe wymogi 
organizacyjne dotyczące tych nowych form 
obrotu. Takie rozwiązanie powinno 
zapewnić możliwość zmiany tych 
wymogów w razie konieczności, tak aby 
uwzględnić dalsze innowacje i zmiany w 
tym obszarze.

zapewniające klientom bezpośredni dostęp 
do rynków, jako że obrót elektroniczny 
może być prowadzony za pośrednictwem 
firmy zapewniającej bezpośredni dostęp do 
rynków. Należy również dopilnować, aby 
firmy zapewniające bezpośredni dostęp do 
rynków zapewniały posiadanie przez osoby 
korzystające z tej usługi odpowiednich 
kwalifikacji oraz stosowały w stosunku 
mechanizmy kontroli ryzyka związanego z 
korzystaniem z tej usługi. W aktach 
delegowanych należy sprecyzować 
szczegółowe wymogi organizacyjne 
dotyczące tych nowych form obrotu. Takie 
rozwiązanie powinno zapewnić możliwość 
zmiany tych wymogów w razie 
konieczności, tak aby uwzględnić dalsze 
innowacje i zmiany w tym obszarze.

Or. en

Poprawka 278
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Oprócz środków dotyczących 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych oraz transakcji o wysokiej 
częstotliwości, należy wprowadzić 
mechanizmy kontroli obejmujące firmy 
inwestycyjne zapewniające klientom 
bezpośredni elektroniczny dostęp do 
rynków, jako że obrót elektroniczny może 
być prowadzony za pośrednictwem firmy 
zapewniającej elektroniczny dostęp do 
rynków oraz generującej wiele podobnych 
ryzyk. Należy również dopilnować, aby 
firmy zapewniające bezpośredni 
elektroniczny dostęp zapewniały 
posiadanie przez osoby korzystające z tej 

(49) Oprócz środków dotyczących 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych oraz transakcji o wysokiej 
częstotliwości, należy wprowadzić 
mechanizmy kontroli obejmujące firmy 
inwestycyjne zapewniające klientom 
bezpośredni dostęp do rynków, jako że 
obrót elektroniczny może być prowadzony 
za pośrednictwem firmy zapewniającej 
elektroniczny dostęp do rynków oraz 
generującej wiele podobnych ryzyk. 
Należy również dopilnować, aby firmy 
zapewniające bezpośredni dostęp do 
rynków zapewniały posiadanie przez osoby 
korzystające z tej usługi odpowiednich 
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usługi odpowiednich kwalifikacji oraz 
stosowały w stosunku mechanizmy 
kontroli ryzyka związanego z korzystaniem 
z tej usługi. W aktach delegowanych 
należy sprecyzować szczegółowe wymogi 
organizacyjne dotyczące tych nowych form 
obrotu. Takie rozwiązanie powinno 
zapewnić możliwość zmiany tych 
wymogów w razie konieczności, tak aby 
uwzględnić dalsze innowacje i zmiany w 
tym obszarze.

kwalifikacji oraz stosowały w stosunku 
mechanizmy kontroli ryzyka związanego z 
korzystaniem z tej usługi. W aktach 
delegowanych należy sprecyzować 
szczegółowe wymogi organizacyjne 
dotyczące tych nowych form obrotu. Takie 
rozwiązanie powinno zapewnić możliwość 
zmiany tych wymogów w razie 
konieczności, tak aby uwzględnić dalsze 
innowacje i zmiany w tym obszarze.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do bezpośredniego dostępu elektronicznego należy zamienić na „bezpośredni 
dostęp do rynku”, aby dostosować się do wytycznych technicznych EUNGiPW 
opublikowanych w lutym 2012 r. pod tytułem „Systemy i mechanizmy kontroli w 
zautomatyzowanym środowisku obrotu dla platform obrotu, przedsiębiorstw inwestycyjnych 
oraz właściwych organów” ESMA/2012/122 (PL).

Poprawka 279
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W UE funkcjonuje obecnie wiele 
systemów obrotu, przy czym w ramach 
niektórych z tych systemów prowadzony 
jest obrót tymi samymi instrumentami. W 
celu wyeliminowania potencjalnych 
zagrożeń dla interesów inwestorów 
konieczne jest sformalizowanie i dalsze 
zharmonizowanie procesów dotyczących 
konsekwencji decyzji podjętych przez 
jeden system obrotu o zawieszeniu obrotu 
danym instrumentem finansowym lub 
wycofaniu tego instrumentu z obrotu dla 
obrotu prowadzonego w pozostałych 
systemach. Przez wzgląd na pewność 
prawa oraz w celu zapewnienia 

(50) W UE funkcjonuje obecnie wiele 
systemów obrotu, przy czym w ramach 
niektórych z tych systemów prowadzony 
jest obrót tymi samymi instrumentami. W 
celu wyeliminowania potencjalnych 
zagrożeń dla interesów inwestorów 
konieczne jest sformalizowanie i dalsze 
zharmonizowanie procesów dotyczących 
konsekwencji decyzji podjętych przez 
jeden system obrotu o zawieszeniu obrotu 
danym instrumentem finansowym lub 
wycofaniu tego instrumentu z obrotu dla 
obrotu prowadzonego w pozostałych 
systemach. Przez wzgląd na pewność 
prawa oraz w celu zapewnienia 
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właściwego postępowania w przypadku 
sprzeczności interesów przy podejmowaniu 
decyzji o zawieszeniu obrotu 
instrumentami lub o wycofaniu ich z 
obrotu należy zapewnić takie rozwiązania, 
by w przypadku wstrzymania obrotu na 
jednym rynku regulowanym lub MTF z 
powodu nieujawnienia informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, 
pozostałe systemu i platformy obrotu 
podjęły taką samą decyzję, chyba że 
prowadzenie dalszego obrotu uzasadniają 
wyjątkowe okoliczności. Ponadto należy 
sformalizować i usprawnić wymianę 
informacji oraz współpracę między 
systemami obrotu w przypadku 
wystąpienia wyjątkowych okoliczności w 
stosunku do danego instrumentu, który jest 
przedmiotem obrotu w różnych systemach.

właściwego postępowania w przypadku 
sprzeczności interesów przy podejmowaniu 
decyzji o zawieszeniu obrotu 
instrumentami lub o wycofaniu ich z 
obrotu należy zapewnić takie rozwiązania, 
by w przypadku wstrzymania obrotu na 
jednym rynku regulowanym lub MTF z 
powodu nieujawnienia informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, 
pozostałe systemy i platformy obrotu 
podjęły taką samą decyzję, chyba że 
prowadzenie dalszego obrotu uzasadniają 
wyjątkowe okoliczności. Ponadto należy 
dodatkowo sformalizować i usprawnić 
wymianę informacji oraz współpracę 
między systemami obrotu w stosunku do 
danego instrumentu, który jest 
przedmiotem obrotu w różnych systemach.
Dlatego należy wskazać podstawowy 
system notowań, który przejmie ogólną 
odpowiedzialność za nadzór w czasie 
rzeczywistym, a systemy podstawowy i 
wtórny powinny mieć obowiązek 
współpracy. W podstawowym systemie 
notowań wykorzystywanie informacji z 
wtórnego systemu do celów biznesowych 
powinno być niedozwolone. Powinny 
istnieć „chińskie mury” lub bariery 
etyczne między departamentami 
prowadzącymi działalność gospodarczą i 
nadzór w podstawowym systemie notowań, 
aby uniknąć konfliktu interesów lub 
manipulacji rynkiem. Rynek wtórny 
powinien móc wykorzystywać dowolną 
technologię nadzoru, która umożliwi mu 
wypełnienie jego obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy i 
rozporządzenia … [MAR], bez względu na 
technologię nadzoru stosowaną przez 
podstawowy system notowań.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ wraz z rozdrobnieniem rynków zwiększyły się możliwości ich nadużywania i 
manipulowania nimi za pomocą strategii międzyrynkowych, funkcje nadzoru na tych rynkach 
muszą współpracować dla zapewnienia możliwości wykrycia również takich strategii 
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międzyrynkowych. Podstawowy system notowań ma największe możliwości przyjęcia ogólnej 
odpowiedzialności, ze względu na to, że jest bliżej przepływu informacji emitenta. Pozwoli to 
na zamknięcie luki w wykrywaniu w rozdrobnionym środowisku obrotu.

Poprawka 280
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W UE funkcjonuje obecnie wiele 
systemów obrotu, przy czym w ramach 
niektórych z tych systemów prowadzony 
jest obrót tymi samymi instrumentami. W 
celu wyeliminowania potencjalnych 
zagrożeń dla interesów inwestorów 
konieczne jest sformalizowanie i dalsze 
zharmonizowanie procesów dotyczących 
konsekwencji decyzji podjętych przez 
jeden system obrotu o zawieszeniu obrotu 
danym instrumentem finansowym lub 
wycofaniu tego instrumentu z obrotu dla 
obrotu prowadzonego w pozostałych 
systemach. Przez wzgląd na pewność 
prawa oraz w celu zapewnienia 
właściwego postępowania w przypadku 
sprzeczności interesów przy podejmowaniu 
decyzji o zawieszeniu obrotu 
instrumentami lub o wycofaniu ich z 
obrotu należy zapewnić takie rozwiązania, 
by w przypadku wstrzymania obrotu na 
jednym rynku regulowanym lub MTF z 
powodu nieujawnienia informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, 
pozostałe systemu i platformy obrotu 
podjęły taką samą decyzję, chyba że 
prowadzenie dalszego obrotu uzasadniają 
wyjątkowe okoliczności. Ponadto należy 
sformalizować i usprawnić wymianę 
informacji oraz współpracę między 
systemami obrotu w przypadku 
wystąpienia wyjątkowych okoliczności w 
stosunku do danego instrumentu, który jest 
przedmiotem obrotu w różnych systemach.

(50) W UE funkcjonuje obecnie wiele 
systemów obrotu, przy czym w ramach 
niektórych z tych systemów prowadzony 
jest obrót tymi samymi instrumentami. W 
celu wyeliminowania potencjalnych 
zagrożeń dla interesów inwestorów 
konieczne jest sformalizowanie i dalsze 
zharmonizowanie procesów dotyczących 
konsekwencji decyzji podjętych przez 
jeden system obrotu o zawieszeniu obrotu 
danym instrumentem finansowym lub 
wycofaniu tego instrumentu z obrotu dla 
obrotu prowadzonego w pozostałych 
systemach. Przez wzgląd na pewność 
prawa oraz w celu zapewnienia 
właściwego postępowania w przypadku 
sprzeczności interesów przy podejmowaniu 
decyzji o zawieszeniu obrotu 
instrumentami lub o wycofaniu ich z 
obrotu należy zapewnić takie rozwiązania, 
by w przypadku wstrzymania obrotu na 
jednym rynku regulowanym lub MTF z 
powodu nieujawnienia informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, 
pozostałe systemy i platformy obrotu 
podjęły taką samą decyzję, chyba że 
prowadzenie dalszego obrotu uzasadniają 
wyjątkowe okoliczności. Ponadto należy 
dodatkowo sformalizować i usprawnić 
wymianę informacji oraz współpracę 
między systemami obrotu w stosunku do 
danego instrumentu, który jest 
przedmiotem obrotu w różnych systemach.
Dlatego należy wyznaczyć właściwy organ 
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podstawowego systemu notowań, który 
przyjmie ogólną odpowiedzialność za 
nadzór w czasie rzeczywistym, a systemy 
podstawowy i wtórny powinny mieć 
obowiązek współpracy.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ wraz z rozdrobnieniem rynków zwiększyły się możliwości ich nadużywania i 
manipulowania nimi za pomocą strategii międzyrynkowych, funkcje nadzoru na tych rynkach 
muszą współpracować dla zapewnienia możliwości wykrycia również takich strategii 
międzyrynkowych. Podstawowy system notowań ma największe możliwości przyjęcia ogólnej 
odpowiedzialności, ze względu na to, że jest bliżej przepływu informacji emitenta. Rynki 
wtórne powinny mieć obowiązek współpracować.

Poprawka 281
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W UE funkcjonuje obecnie wiele 
systemów obrotu, przy czym w ramach 
niektórych z tych systemów prowadzony 
jest obrót tymi samymi instrumentami. W 
celu wyeliminowania potencjalnych 
zagrożeń dla interesów inwestorów 
konieczne jest sformalizowanie i dalsze 
zharmonizowanie procesów dotyczących 
konsekwencji decyzji podjętych przez 
jeden system obrotu o zawieszeniu obrotu 
danym instrumentem finansowym lub 
wycofaniu tego instrumentu z obrotu dla 
obrotu prowadzonego w pozostałych 
systemach. Przez wzgląd na pewność 
prawa oraz w celu zapewnienia 
właściwego postępowania w przypadku 
sprzeczności interesów przy podejmowaniu 
decyzji o zawieszeniu obrotu 
instrumentami lub o wycofaniu ich z 
obrotu należy zapewnić takie rozwiązania, 

(50) W UE funkcjonuje obecnie wiele 
systemów obrotu, przy czym w ramach 
niektórych z tych systemów prowadzony 
jest obrót tymi samymi instrumentami. W 
celu wyeliminowania potencjalnych 
zagrożeń dla interesów inwestorów 
konieczne jest sformalizowanie i dalsze 
zharmonizowanie procesów dotyczących 
konsekwencji decyzji podjętych przez 
jeden system obrotu o zawieszeniu obrotu 
danym instrumentem finansowym lub 
wycofaniu tego instrumentu z obrotu dla 
obrotu prowadzonego w pozostałych 
systemach. Przez wzgląd na pewność 
prawa oraz w celu zapewnienia 
właściwego postępowania w przypadku 
sprzeczności interesów przy podejmowaniu 
decyzji o zawieszeniu obrotu 
instrumentami lub o wycofaniu ich z 
obrotu należy zapewnić takie rozwiązania, 
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by w przypadku wstrzymania obrotu na 
jednym rynku regulowanym lub MTF z 
powodu nieujawnienia informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, 
pozostałe systemu i platformy obrotu 
podjęły taką samą decyzję, chyba że 
prowadzenie dalszego obrotu uzasadniają 
wyjątkowe okoliczności. Ponadto należy 
sformalizować i usprawnić wymianę 
informacji oraz współpracę między 
systemami obrotu w przypadku 
wystąpienia wyjątkowych okoliczności w 
stosunku do danego instrumentu, który jest 
przedmiotem obrotu w różnych systemach.

by w przypadku wstrzymania obrotu na 
jednym rynku regulowanym lub MTF z 
powodu nieujawnienia informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, 
pozostałe systemy i platformy obrotu 
podjęły taką samą decyzję. Ponadto należy 
sformalizować i usprawnić wymianę 
informacji oraz współpracę między 
systemami obrotu w przypadku 
wystąpienia wyjątkowych okoliczności w 
stosunku do danego instrumentu, który jest 
przedmiotem obrotu w różnych systemach.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie rynki powinny wstrzymywać obrót w tym samym momencie, aby utrzymać 
integralność rynków i jednakowe warunki działania systemów obrotu.

Poprawka 282
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W UE funkcjonuje obecnie wiele 
systemów obrotu, przy czym w ramach 
niektórych z tych systemów prowadzony 
jest obrót tymi samymi instrumentami. W 
celu wyeliminowania potencjalnych 
zagrożeń dla interesów inwestorów 
konieczne jest sformalizowanie i dalsze 
zharmonizowanie procesów dotyczących 
konsekwencji decyzji podjętych przez 
jeden system obrotu o zawieszeniu obrotu 
danym instrumentem finansowym lub 
wycofaniu tego instrumentu z obrotu dla 
obrotu prowadzonego w pozostałych 
systemach. Przez wzgląd na pewność 
prawa oraz w celu zapewnienia 
właściwego postępowania w przypadku 

(50) W UE funkcjonuje obecnie wiele 
systemów obrotu, przy czym w ramach 
niektórych z tych systemów prowadzony 
jest obrót tymi samymi instrumentami. W 
celu wyeliminowania potencjalnych 
zagrożeń dla interesów inwestorów 
konieczne jest sformalizowanie i dalsze 
zharmonizowanie procesów dotyczących 
konsekwencji decyzji podjętych przez 
jeden system obrotu o zawieszeniu obrotu 
danym instrumentem finansowym lub 
wycofaniu tego instrumentu z obrotu dla 
obrotu prowadzonego w pozostałych 
systemach. Przez wzgląd na pewność 
prawa oraz w celu zapewnienia 
właściwego postępowania w przypadku 
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sprzeczności interesów przy podejmowaniu 
decyzji o zawieszeniu obrotu 
instrumentami lub o wycofaniu ich z
obrotu należy zapewnić takie rozwiązania, 
by w przypadku wstrzymania obrotu na 
jednym rynku regulowanym lub MTF z 
powodu nieujawnienia informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, 
pozostałe systemu i platformy obrotu 
podjęły taką samą decyzję, chyba że 
prowadzenie dalszego obrotu uzasadniają 
wyjątkowe okoliczności. Ponadto należy 
sformalizować i usprawnić wymianę 
informacji oraz współpracę między 
systemami obrotu w przypadku 
wystąpienia wyjątkowych okoliczności w 
stosunku do danego instrumentu, który jest 
przedmiotem obrotu w różnych systemach.

sprzeczności interesów przy podejmowaniu 
decyzji o zawieszeniu obrotu 
instrumentami lub o wycofaniu ich z 
obrotu należy zapewnić takie rozwiązania, 
by w przypadku wstrzymania obrotu na 
jednym rynku regulowanym lub MTF z 
powodu nieujawnienia informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, 
pozostałe systemy i platformy obrotu 
podjęły taką samą decyzję, chyba że 
prowadzenie dalszego obrotu uzasadniają 
wyjątkowe okoliczności. Ponadto należy 
sformalizować i usprawnić wymianę 
informacji oraz współpracę w stosunku do 
danego instrumentu, który jest 
przedmiotem obrotu w różnych systemach.
Dla osiągnięcia tego celu podstawowy 
system notowań powinien być 
odpowiedzialny za nadzór w czasie 
rzeczywistym nad wszystkimi arkuszami 
zleceń w podstawowym i wtórnym 
systemie obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z rozdrobnieniem obrotu, będącym efektem wdrożenia MiFID, zwiększyły się możliwości 
nadużywania rynków i manipulowania nimi za pomocą strategii międzyrynkowych. Nie 
istnieje funkcja nadzoru w czasie rzeczywistym, kompleksowo analizująca cały obrót, ani w 
systemach obrotu, ani we właściwych organach. Konieczne jest załatanie tej luki. To zadanie 
powinna wykonywać funkcja nadzoru podstawowego systemu notowań. Jest ona najbliżej 
przepływu informacji emitenta.

Poprawka 283
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W UE funkcjonuje obecnie wiele 
systemów obrotu, przy czym w ramach 
niektórych z tych systemów prowadzony
jest obrót tymi samymi instrumentami. W 

(50) W UE funkcjonuje obecnie wiele 
systemów obrotu, przy czym w ramach 
niektórych z tych systemów prowadzony 
jest obrót tymi samymi instrumentami. W 
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celu wyeliminowania potencjalnych 
zagrożeń dla interesów inwestorów 
konieczne jest sformalizowanie i dalsze 
zharmonizowanie procesów dotyczących 
konsekwencji decyzji podjętych przez 
jeden system obrotu o zawieszeniu obrotu 
danym instrumentem finansowym lub 
wycofaniu tego instrumentu z obrotu dla 
obrotu prowadzonego w pozostałych 
systemach. Przez wzgląd na pewność 
prawa oraz w celu zapewnienia 
właściwego postępowania w przypadku 
sprzeczności interesów przy podejmowaniu 
decyzji o zawieszeniu obrotu 
instrumentami lub o wycofaniu ich z 
obrotu należy zapewnić takie rozwiązania, 
by w przypadku wstrzymania obrotu na 
jednym rynku regulowanym lub MTF z 
powodu nieujawnienia informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, 
pozostałe systemu i platformy obrotu 
podjęły taką samą decyzję, chyba że 
prowadzenie dalszego obrotu uzasadniają 
wyjątkowe okoliczności. Ponadto należy 
sformalizować i usprawnić wymianę 
informacji oraz współpracę między 
systemami obrotu w przypadku 
wystąpienia wyjątkowych okoliczności w 
stosunku do danego instrumentu, który jest 
przedmiotem obrotu w różnych systemach.

celu wyeliminowania potencjalnych 
zagrożeń dla interesów inwestorów 
konieczne jest sformalizowanie i dalsze 
skoordynowanie procesów dotyczących 
konsekwencji decyzji podjętych przez 
jeden system obrotu o zawieszeniu obrotu 
danym instrumentem finansowym lub 
wycofaniu tego instrumentu z obrotu dla 
obrotu prowadzonego w pozostałych 
systemach. Przez wzgląd na pewność 
prawa oraz w celu zapewnienia 
właściwego postępowania w przypadku 
sprzeczności interesów przy podejmowaniu 
decyzji o zawieszeniu obrotu 
instrumentami lub o wycofaniu ich z 
obrotu należy zapewnić takie rozwiązania, 
by w przypadku wstrzymania obrotu na 
jednym rynku regulowanym lub MTF z 
powodu nieujawnienia informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, 
pozostałe systemy i platformy obrotu 
zostały poinformowane o tej decyzji i 
przyłączyły się do niej, chyba że 
prowadzenie dalszego obrotu uzasadniają 
wyjątkowe okoliczności. Ponadto należy 
sformalizować i usprawnić wymianę 
informacji oraz współpracę między 
systemami obrotu w przypadku 
wystąpienia wyjątkowych okoliczności w 
stosunku do danego instrumentu, który jest 
przedmiotem obrotu w różnych systemach.

Or. en

Poprawka 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51a) Istnieje wiele sposobów 
zmniejszenia zwrotu z inwestycji dla 
inwestorów, w tym opłaty, koszty i inne 
odliczenia. Mogą one znajdować się w 
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różnych warstwach i z tego względu nie 
być oczywistymi, a nawet zostać ponownie 
przedstawione jako inwestycje w kolejnej 
warstwie lub kopercie, utrudniając 
inwestorom zrozumienie kumulatywnego 
poziomu odliczeń. Dlatego w przypadku 
wszystkich odliczeń konieczne jest ich 
opracowanie na poziomie zbiorczym oraz 
przedstawienie inwestorom obrazu 
długofalowego wpływu na zyski za 
pomocą bezpośredniego porównania 
zwrotu dla inwestora z całkowitymi 
odliczeniami. Takie porównanie powinno 
być przedstawiane przed podjęciem 
inwestycji na podstawie rzetelnej prognozy 
oraz co najmniej raz w roku dla każdej 
faktycznej inwestycji. EUNGiPW 
powinien wydać wytyczne dotyczące 
odpowiednich formatów prognoz i 
prezentacji.

Or. en

Poprawka 285
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51a) Państwa członkowskie powinny 
zwłaszcza dopilnować, aby firmy 
inwestycyjne oceniały ogólną spójność 
przekazanych instrumentów finansowych 
(zwłaszcza jeżeli zostały one opracowane 
bezpośrednio) z należytym 
uwzględnieniem ich cech w zestawieniu z 
cechami i potrzebami potencjalnej grupy 
docelowej klientów, do których 
instrumenty te są skierowane. Ponadto 
państwa członkowskie powinny wymagać 
od firm inwestycyjnych poczynienia 
rozsądnych kroków w celu zapewnienia 
zgodności polityki sprzedaży i dystrybucji z 
zasadami oceny adekwatności i 
przydatności.
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Or. de

Poprawka 286
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy udostępniają
klientom bieżącą ocenę stosowności 
instrumentów finansowych, które im 
zarekomendowały. Należy również 
zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu ograniczyć 
możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub 
dostawców produktów, w przypadku 

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne oraz 
czy firmy inwestycyjne udostępnią
klientom okresową ocenę stosowności 
instrumentów finansowych, które im 
zarekomendowały. Należy również 
zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów o przyjmowaniu lub 
otrzymywaniu zachęt od podmiotów 
trzecich. W przypadku świadczenia usług 
w zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
podmiot trzeci lub osobę działającą w 
imieniu podmiotu trzeciego w związku ze 
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świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego w sposób niezależny oraz 
usługi zarządzania portfelem. W takich 
przypadkach należy dopuścić możliwość 
przyjmowania wyłącznie ograniczonych 
korzyści o charakterze niepieniężnym, 
takich jak szkolenia na temat cech 
produktów, pod warunkiem że nie 
wywierają one niekorzystnego wpływu na 
możliwość działania firm inwestycyjnych 
w najlepszym interesie swoich klientów, 
co dokładniej wyjaśniono w dyrektywie 
2006/73/WE.

świadczeniem tej usługi na rzecz klientów, 
za wyjątkiem przypadków, w których 
klient został należycie poinformowany o 
takich wynagrodzeniach, prowizjach lub 
korzyściach pieniężnych przed 
świadczeniem danej usługi lub jeżeli te 
wynagrodzenia, prowizje lub korzyści 
przynoszą ostateczną korzyść klientowi.

Or. en

Uzasadnienie

Korzyści pieniężne nie powinny być zakazane pod warunkiem, że nie wywierają one 
niekorzystnego wpływu na możliwość działania firm inwestycyjnych w najlepszym interesie 
swoich klientów, co dokładniej wyjaśniono w art. 26 dyrektywy 2006/73/WE. Korzyści 
niepieniężne stanowią ważne wsparcie dla zarządzających aktywami w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz podlegają wymogom poziomu 2 MiFID 
dotyczącym podnoszenia jakości usługi. Korzystanie z zachęt zawsze powinno podlegać 
wyraźnej zgodzie klienta.

Poprawka 287
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy udostępniają
klientom bieżącą ocenę stosowności 

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy firmy 
inwestycyjne udostępnią klientom 
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instrumentów finansowych, które im 
zarekomendowały. Należy również 
zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu ograniczyć 
możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub 
dostawców produktów, w przypadku
świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego w sposób niezależny oraz 
usługi zarządzania portfelem. W takich 
przypadkach należy dopuścić możliwość 
przyjmowania wyłącznie ograniczonych 
korzyści o charakterze niepieniężnym, 
takich jak szkolenia na temat cech 
produktów, pod warunkiem że nie 
wywierają one niekorzystnego wpływu na 
możliwość działania firm inwestycyjnych 
w najlepszym interesie swoich klientów, co 
dokładniej wyjaśniono w dyrektywie 
2006/73/WE.

okresową ocenę stosowności instrumentów 
finansowych, które im zarekomendowały. 
Należy również zobowiązać firmy 
inwestycyjne do podawania ich klientom 
uzasadnienia udzielonych porad. W celu 
dalszego sprecyzowania ram regulacyjnych 
w zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy zakazać firmom wypłacania lub 
otrzymywania zachęt na rzecz lub od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów, firm 
realizujących zlecenia na rzecz klientów
lub dostawców produktów, w odniesieniu 
do świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego, usługi zarządzania 
portfelem lub sprzedaży niepowiązanej z 
usługą doradztwa na rzecz klientów 
detalicznych. W takich przypadkach należy 
dopuścić możliwość przyjmowania 
wyłącznie ograniczonych korzyści o 
charakterze niepieniężnym, takich jak 
szkolenia na temat cech produktów, a w 
przypadku firm świadczących usługi 
zarządzania portfelem, usługi związane z 
realizacją zleceń oraz badaniami, pod 
warunkiem że te usługi nie wywierają lub 
prawdopodobnie nie wywrą 
niekorzystnego wpływu na możliwość 
działania firm inwestycyjnych w 
najlepszym interesie swoich klientów, co 
dokładniej wyjaśniono w dyrektywie 
2006/73/WE.

Or. en

Uzasadnienie

W Wielkiej Brytanii wdrożono wyższe standardy ochrony konsumentów w formie kontroli 
sprzedaży detalicznej. W interesie jednolitego rynku UE oraz dla zapewnienia ochrony 
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wszystkim konsumentom w UE, a także jednakowych warunków konkurencji między 
doradcami finansowymi, należy zastosować te wyższe standardy w całej MiFID.

Poprawka 288
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) W celu zapewnienia inwestorom
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy udostępniają 
klientom bieżącą ocenę stosowności 
instrumentów finansowych, które im 
zarekomendowały. Należy również 
zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu ograniczyć 
możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub 
dostawców produktów, w przypadku 
świadczenia usługi doradztwa 

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy doradztwo inwestycyjne świadczy się 
w powiązaniu z przyjmowaniem lub 
otrzymywaniem zachęt od podmiotów 
trzecich oraz czy firmy inwestycyjne 
udostępniają klientom okresową ocenę 
stosowności instrumentów finansowych, 
które im zarekomendowały. Należy 
również zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że doradztwo jest świadczone w
powiązaniu z przyjmowaniem lub 
otrzymywaniem zachęt od podmiotów 
trzecich. W razie świadczenia usługi 
zarządzania portfelem na rzecz klientów 
profesjonalnych i detalicznych w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 i 10, firma 
inwestycyjna powinna, przed zawarciem 
umowy, powiadomić klienta o oczekiwanej 
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inwestycyjnego w sposób niezależny oraz 
usługi zarządzania portfelem. W takich 
przypadkach należy dopuścić możliwość 
przyjmowania wyłącznie ograniczonych 
korzyści o charakterze niepieniężnym, 
takich jak szkolenia na temat cech 
produktów, pod warunkiem że nie 
wywierają one niekorzystnego wpływu na 
możliwość działania firm inwestycyjnych 
w najlepszym interesie swoich klientów, 
co dokładniej wyjaśniono w dyrektywie 
2006/73/WE.

skali zachęt, a w sprawozdaniach 
okresowych należy ujawnić wszystkie 
wypłacone lub otrzymane zachęty.

Or. en

Uzasadnienie

Firmom inwestycyjnym świadczącym usługi zarządzania portfelem zabrania się otrzymywania 
jakichkolwiek korzyści pieniężnych wypłacanych przez podmioty trzecie za takie usługi (z 
wyjątkiem przypadków otrzymywania ich bezpośrednio od inwestorów). W przywoływanym 
obowiązku nie bierze się pod uwagę, że klienci detaliczni i profesjonalni wymagają zwykle 
wyższego poziomu ochrony w porównaniu do uprawnionych kontrahentów. W tym kontekście 
należy ograniczyć zakres niniejszego uregulowania do sytuacji świadczenia usług 
zarządzania portfelem finansowym dla klientów detalicznych i profesjonalnych.

Poprawka 289
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy udostępniają 
klientom bieżącą ocenę stosowności 
instrumentów finansowych, które im 

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy udostępniają 
klientom bieżącą ocenę stosowności 
instrumentów finansowych, które im 
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zarekomendowały. Należy również 
zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu ograniczyć 
możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub 
dostawców produktów, w przypadku 
świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego w sposób niezależny oraz 
usługi zarządzania portfelem. W takich 
przypadkach należy dopuścić możliwość 
przyjmowania wyłącznie ograniczonych 
korzyści o charakterze niepieniężnym, 
takich jak szkolenia na temat cech 
produktów, pod warunkiem że nie 
wywierają one niekorzystnego wpływu na 
możliwość działania firm inwestycyjnych 
w najlepszym interesie swoich klientów, co 
dokładniej wyjaśniono w dyrektywie 
2006/73/WE.

zarekomendowały. Należy również 
zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu ograniczyć 
możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub 
dostawców produktów, w przypadku 
świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego w sposób niezależny oraz 
usługi zarządzania portfelem. W takich 
przypadkach należy dopuścić możliwość 
przyjmowania wyłącznie ograniczonych 
korzyści o charakterze niepieniężnym, 
takich jak szkolenia na temat cech 
produktów, pod warunkiem że takie usługi
nie wywierają niekorzystnego wpływu na 
możliwość działania firm inwestycyjnych 
w najlepszym interesie swoich klientów, co 
dokładniej wyjaśniono w dyrektywie 
2006/73/WE. Dla zwiększenia ochrony 
konsumentów należy zapewnić to, by 
firmy inwestycyjne nie wynagradzały lub 
nie oceniały wyników swoich 
pracowników w sposób sprzeczny z 
obowiązkiem firmy polegającym na 
działaniu w najlepszym interesie swoich 
klientów.

Or. en

Poprawka 290
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy udostępniają 
klientom bieżącą ocenę stosowności 
instrumentów finansowych, które im 
zarekomendowały. Należy również 
zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu ograniczyć 
możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub 
dostawców produktów, w przypadku 
świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego w sposób niezależny oraz 
usługi zarządzania portfelem. W takich 
przypadkach należy dopuścić możliwość 
przyjmowania wyłącznie ograniczonych 
korzyści o charakterze niepieniężnym, 
takich jak szkolenia na temat cech 
produktów, pod warunkiem że nie 

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy udostępniają 
klientom bieżącą ocenę stosowności 
instrumentów finansowych, które im 
zarekomendowały. Należy również 
zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu ograniczyć 
możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub 
dostawców produktów, w przypadku 
świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego w sposób niezależny oraz 
usługi zarządzania portfelem. W takich 
przypadkach należy dopuścić możliwość 
przyjmowania wyłącznie ograniczonych 
korzyści o charakterze niepieniężnym, 
takich jak szkolenia na temat cech 
produktów. Jeżeli zachęty nie są 
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wywierają one niekorzystnego wpływu na 
możliwość działania firm inwestycyjnych 
w najlepszym interesie swoich klientów, 
co dokładniej wyjaśniono w dyrektywie
2006/73/WE.

jednoznacznie zakazane w związku z 
niniejszą dyrektywą, podlegają warunkom 
już obowiązującym na mocy art. 26 
dyrektywy 2006/73/WE.

Or. en

Poprawka 291
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy udostępniają
klientom bieżącą ocenę stosowności 
instrumentów finansowych, które im 
zarekomendowały. Należy również 
zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu ograniczyć 

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy firmy 
inwestycyjne udostępnią klientom 
okresową ocenę stosowności instrumentów 
finansowych, które im zarekomendowały. 
Należy również zobowiązać firmy 
inwestycyjne do podawania ich klientom 
uzasadnienia udzielonych porad. W celu 
dalszego sprecyzowania ram regulacyjnych 
w zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu ograniczyć 
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możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub 
dostawców produktów, w przypadku 
świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego w sposób niezależny oraz 
usługi zarządzania portfelem. W takich 
przypadkach należy dopuścić możliwość 
przyjmowania wyłącznie ograniczonych 
korzyści o charakterze niepieniężnym, 
takich jak szkolenia na temat cech 
produktów, pod warunkiem że nie 
wywierają one niekorzystnego wpływu na 
możliwość działania firm inwestycyjnych 
w najlepszym interesie swoich klientów, co 
dokładniej wyjaśniono w dyrektywie 
2006/73/WE.

możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów, firm 
realizujących zlecenia w imieniu klientów
lub dostawców produktów, w przypadku 
świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego oraz usługi zarządzania 
portfelem. W takich przypadkach należy 
dopuścić możliwość przyjmowania 
wyłącznie ograniczonych korzyści o 
charakterze niepieniężnym, takich jak
szkolenia na temat cech produktów, a w 
przypadku firm świadczących usługi 
zarządzania portfelem, usługi związane z 
realizacją zleceń oraz badaniami, pod 
warunkiem że te usługi nie wywierają 
niekorzystnego wpływu na możliwość 
działania firm inwestycyjnych w 
najlepszym interesie swoich klientów, co 
dokładniej wyjaśniono w dyrektywie 
2006/73/WE. Dla zwiększenia ochrony 
konsumentów należy zapewnić, by firmy 
inwestycyjne nie wynagradzały lub nie 
oceniały wyników swoich pracowników w 
sposób sprzeczny z obowiązkiem firmy 
polegającym na działaniu w najlepszym 
interesie swoich klientów, w tym poprzez 
zachęcanie pracowników do 
faworyzowania konkretnego instrumentu 
finansowego w przypadkach, kiedy inny 
może lepiej spełnić potrzeby klienta.

Or. en

Poprawka 292
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
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wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy udostępniają 
klientom bieżącą ocenę stosowności 
instrumentów finansowych, które im 
zarekomendowały. Należy również 
zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu ograniczyć 
możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub 
dostawców produktów, w przypadku 
świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego w sposób niezależny oraz
usługi zarządzania portfelem. W takich 
przypadkach należy dopuścić możliwość 
przyjmowania wyłącznie ograniczonych 
korzyści o charakterze niepieniężnym, 
takich jak szkolenia na temat cech 
produktów, pod warunkiem że nie 
wywierają one niekorzystnego wpływu na 
możliwość działania firm inwestycyjnych 
w najlepszym interesie swoich klientów, co 
dokładniej wyjaśniono w dyrektywie 
2006/73/WE.

wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy doradztwo inwestycyjne świadczy się 
w sposób niezależny oraz czy firmy 
inwestycyjne udostępniają klientom 
okresową ocenę stosowności instrumentów 
finansowych, które im zarekomendowały. 
Należy również zobowiązać firmy 
inwestycyjne do podawania ich klientom 
uzasadnienia udzielonych porad. W celu 
dalszego sprecyzowania ram regulacyjnych 
w zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że doradztwo jest świadczone w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu ograniczyć 
możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub 
dostawców produktów, w przypadku 
świadczenia usług inwestycyjnych w 
postaci usługi doradztwa inwestycyjnego,
usługi zarządzania portfelem lub innej 
usługi inwestycyjnej, w której klient 
opiera się na ocenie firmy inwestycyjnej. 
W takich przypadkach należy dopuścić 
możliwość przyjmowania wyłącznie 
ograniczonych korzyści o charakterze 
niepieniężnym, takich jak szkolenia na 
temat cech produktów lub prowadzenie 
badań inwestycyjnych, pod warunkiem że 
nie wywierają one niekorzystnego wpływu 
na możliwość działania firm 
inwestycyjnych w najlepszym interesie 
swoich klientów, co dokładniej wyjaśniono 
w dyrektywie 2006/73/WE.
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Or. en

Poprawka 293
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy udostępniają 
klientom bieżącą ocenę stosowności 
instrumentów finansowych, które im 
zarekomendowały. Należy również 
zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu ograniczyć
możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub 
dostawców produktów, w przypadku 
świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego w sposób niezależny oraz 

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy udostępniają 
klientom regularną ocenę stosowności 
instrumentów finansowych, które im 
zarekomendowały. Należy również 
zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu wyjaśnić
możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub 
dostawców produktów, w przypadku 
świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego w sposób niezależny oraz 
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usługi zarządzania portfelem. W takich 
przypadkach należy dopuścić możliwość 
przyjmowania wyłącznie ograniczonych 
korzyści o charakterze niepieniężnym, 
takich jak szkolenia na temat cech 
produktów, pod warunkiem że nie 
wywierają one niekorzystnego wpływu na 
możliwość działania firm inwestycyjnych 
w najlepszym interesie swoich klientów, co 
dokładniej wyjaśniono w dyrektywie 
2006/73/WE.

usługi zarządzania portfelem. W takich 
przypadkach należy dopuścić możliwość 
przyjmowania wyłącznie ograniczonych 
korzyści o charakterze niepieniężnym, 
takich jak szkolenia na temat cech 
produktów, pod warunkiem że nie 
wywierają one niekorzystnego wpływu na 
możliwość działania firm inwestycyjnych 
w najlepszym interesie swoich klientów, co 
dokładniej wyjaśniono w dyrektywie 
2006/73/WE.

Or. en

Poprawka 294
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Przy świadczeniu usługi doradztwa 
inwestycyjnego przez firmę inwestycyjną 
na rzecz klienta, klienta powiadamia się o 
usługach i kosztach doradztwa w 
dokumencie o głównych usługach, 
którego objętość nie przekracza [2 stron], 
określającym najważniejsze usługi 
świadczone na rzecz klienta, szczegółowo 
informującym o kwalifikacjach doradcy 
zgodnie z [art. 24 ust. 9] oraz całkowitym 
koszcie usługi doradczej świadczonej 
klientowi. EUNGiPW powinien 
opracować wiążące standardy techniczne 
określające obowiązkową treść 
dokumentu o głównych usługach. W 
przypadku, kiedy przed świadczeniem 
usługi doradztwa nie można określić 
wysokości kosztów i zachęt, w dokumencie 
o głównych usługach w kompleksowy, 
dokładny i zrozumiały sposób informuje 
się o sposobie ich obliczania, a później 
najszybciej jak to praktycznie możliwe 
powiadamia się klienta o koszcie 
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całkowitym i jego wpływie na zysk z usługi 
doradztwa. Jeżeli usługa doradztwa 
inwestycyjnego świadczona jest w sposób 
ciągły, informacje dotyczące kosztów 
doradztwa inwestycyjnego, w tym zachęt, 
dostarcza się w sposób okresowy, co 
najmniej raz do roku. W sprawozdaniu 
okresowym ujawnia się wszystkie zachęty 
wypłacone lub otrzymane w poprzednim 
okresie.

Or. en

Uzasadnienie

Klient musi zostać poinformowany o całkowitym koszcie doradztwa inwestycyjnego, w tym 
zarówno o opłatach ponoszonych bezpośrednio przez klientów na rzecz doradcy 
inwestycyjnego, jak również o wszelkich wynagrodzeniach, prowizjach i korzyściach 
pieniężnych wypłaconych przez podmiot trzeci („zachęty”). Taka informacja musi być 
przedstawiona klientowi przed świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego. Taką 
informację ujawnia się bez względu na to, czy doradztwo będzie świadczone w sposób
niezależny, czy też nie.

Poprawka 295
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Dla zapewnienia odpowiedniej 
ochrony inwestorów firmy inwestycyjne 
powinny być zobowiązane do 
utrzymywania odpowiedniej polityki 
zatrudnienia oraz warunków pracy dla 
tych pracowników, którzy udzielają 
doradztwa, świadczą usługi i sprzedają 
produkty finansowe klientom. Firmy 
powinny zapewnić, by tacy pracownicy 
byli dobrze wykwalifikowani, stale 
otrzymywali właściwe szkolenia oraz mieli 
odpowiednią ilość czasu niezbędną, by 
móc udzielić wyważonego i 
kompleksowego doradztwa. Firmy nie 
narzucają pracownikom tendencyjnych 
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strategii sprzedaży, opierających się na 
przykład na zbyt wysokich celach 
sprzedaży lub instrukcjach sprzedaży 
wskazujących na konkretną usługę lub 
produkt, co stwarza zachęty, by nie 
udzielać uczciwych i szczerych zaleceń 
zgodnie z najlepszym interesem klientów.

Or. en

Poprawka 296
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) W odniesieniu do tych 
pracowników, którzy prowadzą doradztwo 
w zakresie produktów finansowych lub ich 
sprzedaż, państwa członkowskie 
zapewniają, by ich wynagrodzenie 
otrzymywane od firmy nie wpływało na 
ich bezstronność przy udzielaniu 
właściwych zaleceń lub odpowiedniej 
sprzedaży lub prezentacji informacji w 
sposób uczciwy, jasny i niewprowadzający 
w błąd. W takich przypadkach 
wynagrodzenie nie może być uzależnione 
wyłącznie od celów sprzedaży lub zysków 
firmy z tytułu konkretnego instrumentu 
finansowego. Wynagrodzenie oparte na 
sprzedaży lub celach może podlegać 
zatrzymaniu sumy odzyskanej z powodu 
nierzetelnej sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Cele sprzedaży i inne zachęty mogą powodować nierzetelną sprzedaż. W sposób analogiczny 
do premii można rozważyć, czy zatrzymanie lub zwrot jest odpowiednim środkiem, jeżeli 
zachęty są wysokie.
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Poprawka 297
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52b) W odniesieniu do tych 
pracowników, którzy prowadzą doradztwo 
w zakresie produktów finansowych lub ich 
sprzedaż, państwa członkowskie 
zapewniają, by ich wynagrodzenie 
otrzymywane od firmy nie wpływało na 
ich bezstronność przy udzielaniu 
właściwych zaleceń lub odpowiedniej 
sprzedaży lub prezentacji informacji w 
sposób uczciwy, jasny i niewprowadzający 
w błąd. W takich przypadkach 
wynagrodzenie nie może być uzależnione 
wyłącznie od celów sprzedaży lub zysków 
firmy z tytułu konkretnego instrumentu 
finansowego.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie podejmują działania w odniesieniu do praktyki firm w zakresie 
wynagrodzenia w celu zapobieżenia ryzyku tendencyjnego doradztwa i sprzedaży 
instrumentów finansowych klientom. Systemy wynagradzania, na przykład wysokie premie 
sprzedażowe powiązane z konkretnym instrumentem finansowym, powinny być niedozwolone, 
jeżeli stwarzają zagrożenie, że firma inwestycyjna będzie w niewłaściwy sposób doradzać lub 
sprzedawać produkty lub usługi klientom.

Poprawka 298
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52c preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52c) W odniesieniu do tych 
pracowników, którzy prowadzą doradztwo 
w zakresie produktów finansowych lub ich 
sprzedaż klientom detalicznym, państwa 
członkowskie powinny zapewnić, by 
dysponowali oni odpowiednim poziomem 
wiedzy i kompetencji w odniesieniu do 
oferowanych produktów. Jest to 
szczególnie istotne z uwagi na wzrastającą 
złożoność i ciągłe innowacje w strukturze 
produktów inwestycyjnych. Zakup
produktu inwestycyjnego wiąże się z 
ryzykiem, a inwestor musi mieć możliwość 
oparcia się na dostarczanej informacji i 
jakości oceny. Ponadto konieczne jest 
zapewnienie pracownikom odpowiedniej 
ilości czasu i zasobów umożliwiających 
dostarczenie klientom wszystkich 
istotnych informacji o oferowanych 
produktach/instrumentach.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy firm inwestycyjnych muszą posiadać odpowiedni poziom wiedzy i kompetencji w 
odniesieniu do oferowanych produktów.

Poprawka 299
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Firmom inwestycyjnym zezwala się 
na świadczenie usług inwestycyjnych, 
które polegają wyłącznie na realizacji lub 
przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
klientów, bez konieczności uzyskiwania 
informacji na temat stanu wiedzy i 
doświadczenia klienta w celu oceny 

(53) Firmom inwestycyjnym zezwala się 
na świadczenie usług inwestycyjnych, 
które polegają wyłącznie na realizacji lub 
przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
klientów, bez konieczności uzyskiwania 
informacji na temat stanu wiedzy i 
doświadczenia klienta w celu oceny 
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stosowności danej usługi lub instrumentu 
dla klienta. Ponieważ usługi te wiążą się z 
istotnym osłabieniem ochrony klientów, 
należy poprawić warunki ich świadczenia. 
Należy zatem w szczególności wyłączyć 
możliwość świadczenia tych usług w 
związku z usługą dodatkowa polegającą na 
udzielaniu kredytów lub pożyczek 
inwestorom w celu umożliwienia im 
przeprowadzenia transakcji, w którą 
zaangażowana jest firma inwestycyjna, 
ponieważ taki układ zwiększa poziom 
złożoności transakcji i jeszcze bardziej 
utrudnia zrozumienie związanego z nią 
ryzyka. Należy również lepiej określić 
kryteria wyboru instrumentów 
finansowych, których powinny dotyczyć te 
usługi, w celu wyłączenia instrumentów 
finansowych, w tym zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS), które w swojej 
strukturze zawierają instrument pochodny 
lub które charakteryzują się strukturą, 
która utrudnia klientowi zrozumienie 
związanego z nimi ryzyka.

stosowności danej usługi lub instrumentu 
dla klienta. Ponieważ usługi te wiążą się z 
istotnym osłabieniem ochrony klientów, 
należy poprawić warunki ich świadczenia. 
Należy zatem w szczególności wyłączyć 
możliwość świadczenia tych usług w 
związku z usługą dodatkowa polegającą na 
udzielaniu kredytów lub pożyczek 
inwestorom w celu umożliwienia im
przeprowadzenia transakcji, w którą 
zaangażowana jest firma inwestycyjna, 
ponieważ taki układ zwiększa poziom 
złożoności transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Instrumenty notowane i będące przedmiotem transakcji na rynkach regulowanych podlegają 
już prawodawstwu UE dotyczącemu ujawniania najważniejszych informacji lub podlegają 
przepisom dotyczącym zarządzania ryzykiem. Z tego względu należy udostępnić te produkty 
klientom w celu realizacji.

Poprawka 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Firmom inwestycyjnym zezwala się 
na świadczenie usług inwestycyjnych, 
które polegają wyłącznie na realizacji lub 

(53) Firmom inwestycyjnym zezwala się 
na świadczenie usług inwestycyjnych, 
które polegają wyłącznie na realizacji lub 
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przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
klientów, bez konieczności uzyskiwania 
informacji na temat stanu wiedzy i 
doświadczenia klienta w celu oceny 
stosowności danej usługi lub instrumentu 
dla klienta. Ponieważ usługi te wiążą się z 
istotnym osłabieniem ochrony klientów, 
należy poprawić warunki ich świadczenia.
Należy zatem w szczególności wyłączyć 
możliwość świadczenia tych usług w 
związku z usługą dodatkowa polegającą na 
udzielaniu kredytów lub pożyczek 
inwestorom w celu umożliwienia im 
przeprowadzenia transakcji, w którą 
zaangażowana jest firma inwestycyjna, 
ponieważ taki układ zwiększa poziom 
złożoności transakcji i jeszcze bardziej 
utrudnia zrozumienie związanego z nią 
ryzyka. Należy również lepiej określić 
kryteria wyboru instrumentów 
finansowych, których powinny dotyczyć te 
usługi, w celu wyłączenia instrumentów 
finansowych, w tym zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS), które w swojej 
strukturze zawierają instrument pochodny 
lub które charakteryzują się strukturą, 
która utrudnia klientowi zrozumienie 
związanego z nimi ryzyka.

przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
klientów, bez konieczności uzyskiwania 
informacji na temat stanu wiedzy i 
doświadczenia klienta w celu oceny 
stosowności danej usługi lub instrumentu 
dla klienta. Należy zatem w szczególności 
wyłączyć możliwość świadczenia tych 
usług w związku z usługą dodatkowa 
polegającą na udzielaniu kredytów lub 
pożyczek inwestorom w celu umożliwienia 
im przeprowadzenia transakcji, w którą 
zaangażowana jest firma inwestycyjna. 
Należy również zwrócić większą uwagę na 
przejrzystość zamiast na strukturę
instrumentów finansowych, na przykład 
instrumentów zbiorowego inwestowania w 
zbywalne papiery wartościowe (UCITS), 
które w swojej strukturze zawierają 
instrument pochodny lub które 
charakteryzują się strukturą, biorąc pod 
uwagę, że struktura i stopień złożoności 
nie muszą decydować o tym, czy dany 
produkt finansowy jest ryzykowny, czy też 
nie. O ile to konieczne, ryzyko związane z 
brakiem możliwości zrozumienia produktu 
przez klienta powinno podlegać w 
przyszłości przeglądowi na podstawie 
oceny skutków, dzięki czemu informacja 
dla inwestorów o produkcie regulowanym, 
jak na przykład kluczowe informacje dla 
inwestorów w UCITS, mogłyby mieć 
szansę dowieść swojej wartości.

Or. en

Poprawka 301
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Firmom inwestycyjnym zezwala się
na świadczenie usług inwestycyjnych, 
które polegają wyłącznie na realizacji lub 

(53) Firmom inwestycyjnym zezwala się 
na świadczenie usług inwestycyjnych, 
które polegają wyłącznie na realizacji lub 
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przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
klientów, bez konieczności uzyskiwania 
informacji na temat stanu wiedzy i 
doświadczenia klienta w celu oceny 
stosowności danej usługi lub instrumentu 
dla klienta. Ponieważ usługi te wiążą się z 
istotnym osłabieniem ochrony klientów, 
należy poprawić warunki ich świadczenia. 
Należy zatem w szczególności wyłączyć 
możliwość świadczenia tych usług w 
związku z usługą dodatkowa polegającą na 
udzielaniu kredytów lub pożyczek 
inwestorom w celu umożliwienia im 
przeprowadzenia transakcji, w którą 
zaangażowana jest firma inwestycyjna, 
ponieważ taki układ zwiększa poziom 
złożoności transakcji i jeszcze bardziej 
utrudnia zrozumienie związanego z nią 
ryzyka. Należy również lepiej określić 
kryteria wyboru instrumentów 
finansowych, których powinny dotyczyć te 
usługi, w celu wyłączenia instrumentów 
finansowych, w tym zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS), które w swojej 
strukturze zawierają instrument pochodny 
lub które charakteryzują się strukturą, która 
utrudnia klientowi zrozumienie 
związanego z nimi ryzyka.

przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
klientów, bez konieczności uzyskiwania 
informacji na temat stanu wiedzy i 
doświadczenia klienta w celu oceny 
stosowności danej usługi lub instrumentu 
dla klienta. Ponieważ usługi te wiążą się z 
istotnym osłabieniem ochrony klientów, 
należy poprawić warunki ich świadczenia. 
Należy zatem w szczególności wyłączyć 
możliwość świadczenia tych usług w 
związku z usługą dodatkowa polegającą na 
udzielaniu kredytów lub pożyczek 
inwestorom w celu umożliwienia im 
przeprowadzenia transakcji, w którą 
zaangażowana jest firma inwestycyjna, 
ponieważ taki układ zwiększa poziom 
złożoności transakcji i jeszcze bardziej 
utrudnia zrozumienie związanego z nią 
ryzyka. Należy również lepiej określić 
kryteria wyboru instrumentów 
finansowych, których powinny dotyczyć te 
usługi, w celu wyłączenia instrumentów 
finansowych, które w swojej strukturze 
zawierają instrument pochodny lub które 
charakteryzują się strukturą, która utrudnia 
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka. W przypadku udziałów lub 
jednostek strukturyzowanych 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
należy je uznać za niekompleksowe, za 
wyjątkiem tych strukturyzowanych 
UCITS, o których mowa w art. 36 ust. 1 
akapit drugi rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 583/2010, które nie spełniają ogólnych 
kryteriów przyjętych przez Komisję 
Europejską w celu analizy stopnia 
złożoności wszelkich pozostałych 
instrumentów finansowych, które nie 
znalazły się na liście produktów 
automatycznie uznawanych za 
niekompleksowe.

Or. en



AM\901763PL.doc 87/144 PE489.463v01-00

PL

Poprawka 302
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Firmom inwestycyjnym zezwala się 
na świadczenie usług inwestycyjnych, 
które polegają wyłącznie na realizacji lub 
przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
klientów, bez konieczności uzyskiwania 
informacji na temat stanu wiedzy i 
doświadczenia klienta w celu oceny 
stosowności danej usługi lub instrumentu 
dla klienta. Ponieważ usługi te wiążą się z 
istotnym osłabieniem ochrony klientów, 
należy poprawić warunki ich świadczenia. 
Należy zatem w szczególności wyłączyć 
możliwość świadczenia tych usług w 
związku z usługą dodatkowa polegającą na 
udzielaniu kredytów lub pożyczek 
inwestorom w celu umożliwienia im 
przeprowadzenia transakcji, w którą 
zaangażowana jest firma inwestycyjna, 
ponieważ taki układ zwiększa poziom 
złożoności transakcji i jeszcze bardziej 
utrudnia zrozumienie związanego z nią 
ryzyka. Należy również lepiej określić 
kryteria wyboru instrumentów 
finansowych, których powinny dotyczyć te 
usługi, w celu wyłączenia instrumentów 
finansowych, w tym zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS), które w swojej 
strukturze zawierają instrument pochodny 
lub które charakteryzują się strukturą, która 
utrudnia klientowi zrozumienie 
związanego z nimi ryzyka.

(53) Firmom inwestycyjnym zezwala się 
na świadczenie usług inwestycyjnych, 
które polegają wyłącznie na realizacji lub 
przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
klientów, bez konieczności uzyskiwania 
informacji na temat stanu wiedzy i 
doświadczenia klienta w celu oceny 
stosowności danej usługi lub instrumentu 
dla klienta. Ponieważ usługi te wiążą się z 
istotnym osłabieniem ochrony klientów, 
należy poprawić warunki ich świadczenia. 
Należy zatem w szczególności wyłączyć 
możliwość świadczenia tych usług w 
związku z usługą dodatkowa polegającą na 
udzielaniu kredytów lub pożyczek 
inwestorom w celu umożliwienia im 
przeprowadzenia transakcji, w którą 
zaangażowana jest firma inwestycyjna, 
ponieważ taki układ zwiększa poziom 
złożoności transakcji i jeszcze bardziej 
utrudnia zrozumienie związanego z nią 
ryzyka. Należy również lepiej określić 
kryteria wyboru instrumentów 
finansowych, których powinny dotyczyć te 
usługi, w celu wyłączenia instrumentów 
finansowych, które w swojej strukturze 
zawierają instrument pochodny lub które 
charakteryzują się strukturą, która utrudnia 
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Odnoszące sukcesy marki UCITS mogłyby stracić w oczach organów regulacyjnych spoza UE 
i inwestorów, gdyby część UCITS nie była już uznawana automatycznie za niekompleksowe, 
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ponieważ można by je postrzegać jako nieodpowiednie dla klientów detalicznych. Mogłoby to 
negatywnie wpłynąć również na zaufanie europejskich inwestorów do UCITS. Stopień 
złożoności nie jest synonimem ryzyka. Wręcz przeciwnie, wiele cech UCITS ogranicza ryzyko 
dla inwestorów, które jest wysokie w przypadku zwykłych instrumentów finansowych 
(instrumenty typu „plain vanilla”), na przykład akcji i obligacji.

Poprawka 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Firmom inwestycyjnym zezwala się 
na świadczenie usług inwestycyjnych, 
które polegają wyłącznie na realizacji lub 
przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
klientów, bez konieczności uzyskiwania 
informacji na temat stanu wiedzy i 
doświadczenia klienta w celu oceny 
stosowności danej usługi lub instrumentu 
dla klienta. Ponieważ usługi te wiążą się z 
istotnym osłabieniem ochrony klientów, 
należy poprawić warunki ich świadczenia. 
Należy zatem w szczególności wyłączyć 
możliwość świadczenia tych usług w 
związku z usługą dodatkowa polegającą na 
udzielaniu kredytów lub pożyczek 
inwestorom w celu umożliwienia im 
przeprowadzenia transakcji, w którą 
zaangażowana jest firma inwestycyjna, 
ponieważ taki układ zwiększa poziom 
złożoności transakcji i jeszcze bardziej 
utrudnia zrozumienie związanego z nią 
ryzyka. Należy również lepiej określić 
kryteria wyboru instrumentów 
finansowych, których powinny dotyczyć te 
usługi, w celu wyłączenia instrumentów 
finansowych, w tym zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS), które w swojej 
strukturze zawierają instrument pochodny 
lub które charakteryzują się strukturą, która 
utrudnia klientowi zrozumienie 
związanego z nimi ryzyka.

(53) Firmom inwestycyjnym zezwala się 
na świadczenie usług inwestycyjnych, 
które polegają wyłącznie na realizacji lub 
przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
klientów, bez konieczności uzyskiwania 
informacji na temat stanu wiedzy i 
doświadczenia klienta w celu oceny 
stosowności danej usługi lub instrumentu 
dla klienta. Ponieważ usługi te wiążą się z 
istotnym osłabieniem ochrony klientów, 
należy poprawić warunki ich świadczenia. 
Należy zatem w szczególności wyłączyć 
możliwość świadczenia tych usług w 
związku z usługą dodatkowa polegającą na 
udzielaniu kredytów lub pożyczek 
inwestorom w celu umożliwienia im 
przeprowadzenia transakcji, w którą 
zaangażowana jest firma inwestycyjna, 
ponieważ taki układ zwiększa poziom 
złożoności transakcji i jeszcze bardziej 
utrudnia zrozumienie związanego z nią 
ryzyka. Należy również lepiej określić 
kryteria wyboru instrumentów 
finansowych, których powinny dotyczyć te 
usługi, w celu wyłączenia instrumentów 
finansowych, które w swojej strukturze 
zawierają instrument pochodny lub które 
charakteryzują się strukturą, która utrudnia 
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka.
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Uzasadnienie

Rozróżnienie między kompleksowymi i niekompleksowymi UCITS powinno być przedmiotem 
planowanej zmiany dyrektywy w sprawie UCITS.

Poprawka 304
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Firmom inwestycyjnym zezwala się 
na świadczenie usług inwestycyjnych, 
które polegają wyłącznie na realizacji lub 
przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
klientów, bez konieczności uzyskiwania 
informacji na temat stanu wiedzy i 
doświadczenia klienta w celu oceny 
stosowności danej usługi lub instrumentu 
dla klienta. Ponieważ usługi te wiążą się z 
istotnym osłabieniem ochrony klientów, 
należy poprawić warunki ich świadczenia. 
Należy zatem w szczególności wyłączyć 
możliwość świadczenia tych usług w 
związku z usługą dodatkowa polegającą na 
udzielaniu kredytów lub pożyczek 
inwestorom w celu umożliwienia im 
przeprowadzenia transakcji, w którą 
zaangażowana jest firma inwestycyjna, 
ponieważ taki układ zwiększa poziom 
złożoności transakcji i jeszcze bardziej 
utrudnia zrozumienie związanego z nią 
ryzyka. Należy również lepiej określić 
kryteria wyboru instrumentów 
finansowych, których powinny dotyczyć te 
usługi, w celu wyłączenia instrumentów 
finansowych, w tym zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS), które w swojej 
strukturze zawierają instrument pochodny 
lub które charakteryzują się strukturą, która 
utrudnia klientowi zrozumienie 
związanego z nimi ryzyka.

(53) Firmom inwestycyjnym zezwala się 
na świadczenie usług inwestycyjnych, 
które polegają wyłącznie na realizacji lub 
przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
klientów, bez konieczności uzyskiwania 
informacji na temat stanu wiedzy i 
doświadczenia klienta w celu oceny 
stosowności danej usługi lub instrumentu 
dla klienta. Ponieważ usługi te wiążą się z 
istotnym osłabieniem ochrony klientów, 
należy poprawić warunki ich świadczenia. 
Należy zatem w szczególności wyłączyć 
możliwość świadczenia tych usług w 
związku z usługą dodatkowa polegającą na 
udzielaniu kredytów lub pożyczek 
inwestorom w celu umożliwienia im 
przeprowadzenia transakcji, w którą 
zaangażowana jest firma inwestycyjna, 
ponieważ taki układ zwiększa poziom 
złożoności transakcji i jeszcze bardziej 
utrudnia zrozumienie związanego z nią 
ryzyka. Należy również lepiej określić 
kryteria wyboru instrumentów 
finansowych, których powinny dotyczyć te 
usługi, w celu wyłączenia instrumentów 
finansowych, które w swojej strukturze 
zawierają instrument pochodny lub które 
charakteryzują się strukturą, która utrudnia 
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka.
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Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją UCITS są niekompleksowymi instrumentami finansowymi. Spełniają one 
wszystkie istotne wymagania zgodnie z obecnie obowiązującą definicją, o której mowa w art. 
38 dyrektywy wykonawczej MiFID, i zawierają „ważne informacje na temat inwestora” w 
celu zapewnienia jego lepszej ochrony. Każde zróżnicowanie poszczególnych funduszy 
powoduje niepotrzebne obciążenie administracyjne oraz prowadzi do osłabienia istniejącej 
nazwy UCITS, nie zapewniając przy tym poprawy ochrony inwestora.

Poprawka 305
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 53a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53a) Dla zapewnienia świadczenia 
doradztwa finansowego wyłącznie przez 
osoby posiadające minimalny poziom 
kompetencji, państwa członkowskie 
powinny ustanowić system kwalifikacji 
dla wszystkich osób świadczących 
doradztwo, bez względu na kanał 
dystrybucji. Biorąc pod uwagę różnice 
między rynkiem detalicznym i potrzebami 
inwestorów w każdym państwie 
członkowskim decyzje w tej sprawie 
powinny zapadać na poziomie państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 306
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 54a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54a) Najlepszym podejściem, jakie można 
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przyjąć w odniesieniu do opakowanych 
detalicznych produktów inwestycyjnych, 
jest podejście horyzontalne, zatem bez 
względu na rodzaj produktu zastosowanie 
miałyby takie same zasady dystrybucji. Z 
tego względu najwyższy poziom 
koordynacji powinien istnieć między 
niniejszą dyrektywą a dyrektywą 
2002/92/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Or. en

Poprawka 307
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Konieczne jest nałożenie skutecznego 
zobowiązania „możliwie najlepszej 
realizacji” w celu zapewnienia, że firmy 
inwestycyjne realizują zlecenia klienta na 
warunkach najbardziej korzystnych dla 
klienta. Zobowiązanie to należy stosować 
do firm, które mają wobec klienta 
zobowiązania umowne lub agencyjne.

(58) Konieczne jest nałożenie skutecznego 
zobowiązania „możliwie najlepszej 
realizacji” w celu zapewnienia, że firmy 
inwestycyjne realizują zlecenia klienta na 
warunkach najbardziej korzystnych dla 
klienta. Zobowiązanie to należy stosować 
do firm, które mają wobec klienta 
zobowiązania umowne lub agencyjne, ale 
należy je rozszerzyć również na 
uprawnionych kontrahentów, jeżeli 
podejmują oni działania w imieniu 
klienta, który również jest objęty 
zobowiązaniem „możliwie najlepszej 
realizacji”.

Or. en

Poprawka 308
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 58a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Aby przyczynić się do poszerzenia 
bazy akcjonariuszy w całej UE, ramy 
możliwie najlepszej realizacji powinny 
zostać rozszerzone na inwestorów 
detalicznych, by uzyskali oni dostęp do 
szerszej palety systemów realizacji, które 
są obecnie dostępne w UE. Przy 
stosowaniu ram możliwie najlepszej 
realizacji należy wziąć pod uwagę postępy 
w technologii monitorowania możliwie 
najlepszej realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Od czasu ustanowienia MiFID doszło do znacznego postępu technologicznego w dziedzinie 
możliwie najlepszej realizacji, a inwestorzy detaliczni powinni mieć możliwość pełnego 
skorzystania z nich.

Poprawka 309
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Udostępniane przez firmy 
inwestycyjne klientom informacje 
dotyczące stosowanych przez nie zasad 
realizacji zleceń często mają charakter 
szablonowy i standardowy oraz nie 
pozwalają klientom zrozumieć sposobu 
realizacji zlecenia oraz zweryfikować 
wypełnienia przez firmy ich zobowiązania 
do realizacji zleceń na warunkach 
najbardziej korzystnych dla ich klientów. 
W celu zwiększenia poziomu ochrony 
inwestorów należy określić zasady 
dotyczące przekazywanych przez firmy 
inwestycyjne swoim klientom informacji 
dotyczących zasad realizacji zleceń oraz 

(60) Udostępniane przez firmy 
inwestycyjne klientom informacje 
dotyczące stosowanych przez nie zasad 
realizacji zleceń często mają charakter 
szablonowy i standardowy oraz nie 
pozwalają klientom zrozumieć sposobu 
realizacji zlecenia oraz zweryfikować 
wypełnienia przez firmy ich zobowiązania 
do realizacji zleceń na warunkach 
najbardziej korzystnych dla ich klientów. 
W celu zwiększenia poziomu ochrony 
inwestorów należy określić zasady 
dotyczące przekazywanych przez firmy 
inwestycyjne swoim klientom informacji 
dotyczących zasad realizacji zleceń oraz 
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zobowiązać firmy do podawania co roku 
do publicznej wiadomości – dla każdej 
kategorii instrumentów finansowych – listy 
pięciu najlepszych systemów realizacji 
zleceń, w których realizowały zlecenia 
klientów w poprzednim roku.

zobowiązać firmy do podawania co roku 
do publicznej wiadomości – dla każdej 
kategorii instrumentów finansowych – listy 
pięciu najlepszych systemów realizacji 
zleceń, w których realizowały zlecenia 
klientów w poprzednim roku, o ile nie 
podejmą decyzji o realizacji wyłącznie na 
rynku pierwotnym, a także wziąć pod 
uwagę taką informację oraz podawaną 
przez systemy obrotu informację o jakości 
realizacji zleceń w ich zasadach 
dotyczących najlepszej realizacji zleceń.

Or. en

Poprawka 310
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Udostępniane przez firmy 
inwestycyjne klientom informacje 
dotyczące stosowanych przez nie zasad 
realizacji zleceń często mają charakter 
szablonowy i standardowy oraz nie 
pozwalają klientom zrozumieć sposobu 
realizacji zlecenia oraz zweryfikować 
wypełnienia przez firmy ich zobowiązania 
do realizacji zleceń na warunkach 
najbardziej korzystnych dla ich klientów. 
W celu zwiększenia poziomu ochrony 
inwestorów należy określić zasady 
dotyczące przekazywanych przez firmy 
inwestycyjne swoim klientom informacji 
dotyczących zasad realizacji zleceń oraz 
zobowiązać firmy do podawania co roku
do publicznej wiadomości – dla każdej 
kategorii instrumentów finansowych – listy 
pięciu najlepszych systemów realizacji 
zleceń, w których realizowały zlecenia 
klientów w poprzednim roku.

(60) Udostępniane przez firmy 
inwestycyjne klientom informacje 
dotyczące stosowanych przez nie zasad 
realizacji zleceń często mają charakter 
szablonowy i standardowy oraz nie 
pozwalają klientom zrozumieć sposobu 
realizacji zlecenia oraz zweryfikować 
wypełnienia przez firmy ich zobowiązania 
do realizacji zleceń na warunkach 
najbardziej korzystnych dla ich klientów. 
W celu zwiększenia poziomu ochrony 
inwestorów należy określić zasady 
dotyczące przekazywanych przez firmy 
inwestycyjne swoim klientom informacji 
dotyczących zasad realizacji zleceń oraz 
zobowiązać firmy do podawania co 
miesiąc do publicznej wiadomości – dla 
każdej kategorii instrumentów 
finansowych – listy pięciu najlepszych 
systemów realizacji zleceń, w których 
realizowały zlecenia klientów w 
poprzednim roku, oraz szczegółowej 
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analizy jakości realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Podawanie informacji co roku nie jest wystarczająco częste dla zapewnienia inwestorom 
istotnych informacji dotyczących jakości realizacji w jednej firmie inwestycyjnej.

Poprawka 311
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Z chwilą ustanawiania powiązań 
handlowych z klientem, firma 
inwestycyjna może zwrócić się do klienta 
lub potencjalnego klienta o wyrażenie 
zgody na zasady realizacji zleceń, a także 
możliwość, że jego zlecenie może zostać 
zrealizowane poza rynkiem regulowanym, 
MTF, OTF lub podmiotem systematycznie 
internalizującym transakcje.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zlecenia są realizowane w systemach obrotu należących do kategorii MiFID.

Poprawka 312
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Z chwilą ustanawiania powiązań 
handlowych z klientem, firma 

(61) Z chwilą ustanawiania powiązań 
handlowych z klientem, firma 
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inwestycyjna może zwrócić się do klienta 
lub potencjalnego klienta o wyrażenie 
zgody na zasady realizacji zleceń, a także 
możliwość, że jego zlecenie może zostać 
zrealizowane poza rynkiem regulowanym, 
MTF, OTF lub podmiotem systematycznie 
internalizującym transakcje.

inwestycyjna może zwrócić się do klienta 
lub potencjalnego klienta o wyrażenie 
zgody na zasady realizacji zleceń, a także 
możliwość, że jego zlecenie może zostać 
zrealizowane poza rynkiem regulowanym, 
MTF lub podmiotem systematycznie 
internalizującym transakcje.

Or. en

Poprawka 313
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Kryzys finansowy ujawnił 
ograniczoną zdolność klientów 
niedetalicznych do rozpoznawania ryzyka 
związanego z ich inwestycjami. Chociaż 
należy potwierdzić konieczność 
egzekwowania wobec inwestorów, którzy 
najbardziej potrzebują ochrony, zasad 
prowadzenia działalności, to zasadna jest 
lepsza kalibracja wymogów mających 
zastosowanie do różnych kategorii 
klientów. W tym celu należy objąć 
niektórymi wymogami informacyjnymi i 
sprawozdawczymi stosunki z 
uprawnionymi kontrahentami. W 
szczególności odnośne wymogi powinny 
dotyczyć zabezpieczenia instrumentów 
finansowych i środków pieniężnych 
klientów oraz obowiązków informacyjnych 
i sprawozdawczych w przypadku bardziej 
złożonych instrumentów finansowych i 
transakcji. W celu lepszego określenia 
klasyfikacji gmin i organów 
samorządowych należy wyraźnie wyłączyć 
te podmioty z wykazu uprawnionych 
kontrahentów i wykazu klientów, których 
uznaje się za inwestorów profesjonalnych, 
nadal umożliwiając jednak tym klientom 
występowanie o traktowanie ich jako 

(67) Kryzys finansowy ujawnił 
ograniczoną zdolność klientów 
niedetalicznych do rozpoznawania ryzyka 
związanego z ich inwestycjami. Chociaż 
należy potwierdzić konieczność 
egzekwowania wobec inwestorów, którzy 
najbardziej potrzebują ochrony, zasad 
prowadzenia działalności, to zasadna jest 
lepsza kalibracja wymogów mających 
zastosowanie do różnych kategorii 
klientów. W tym celu należy objąć 
niektórymi wymogami informacyjnymi i 
sprawozdawczymi stosunki z 
uprawnionymi kontrahentami. W 
szczególności odnośne wymogi powinny 
dotyczyć zabezpieczenia instrumentów 
finansowych i środków pieniężnych 
klientów oraz obowiązków informacyjnych 
i sprawozdawczych w przypadku bardziej 
złożonych instrumentów finansowych i 
transakcji. W celu lepszego określenia 
klasyfikacji gmin i organów 
samorządowych należy wyraźnie wyłączyć 
te podmioty z wykazu uprawnionych 
kontrahentów i wykazu klientów, których 
uznaje się za inwestorów profesjonalnych.
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inwestorów profesjonalnych na ich 
prośbę.

Or. en

Uzasadnienie

Gminy i organy samorządowe nigdy nie powinny być traktowane jako klienci profesjonalni, 
ponieważ są uzależnione od pieniędzy podatników.

Poprawka 314
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 72 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich na terytorium Unii 
podlega krajowym systemom prawnym i 
wymogom. Systemy te są w dużym stopniu 
zróżnicowane, a firmy, które uzyskały 
zezwolenie na prowadzenie działalności w 
oparciu o te systemy, nie mogą korzystać 
ze swobody świadczenia usług oraz prawa 
prowadzenia działalności w państwach 
członkowskich innych niż państwo, w 
którym posiadają siedzibę. Należy 
wprowadzić wspólne ramy prawne na 
poziomie Unii. System ten powinien 
harmonizować istniejące rozdrobnione 
ramy, zapewniać pewność i jednolite 
traktowanie firm z państw trzecich 
podejmujących działalność w Unii, 
zapewniać przeprowadzanie przez Komisję 
oceny równoważności w odniesieniu do 
ram regulacyjnych i ram nadzoru państw 
trzecich oraz gwarantować porównywalny 
poziom ochrony inwestorów w UE, 
korzystających z usług świadczonych 
przez firmy z państw trzecich.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Przeniesiony z dyrektywy do rozporządzenia.

Poprawka 315
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 72 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich na terytorium Unii podlega 
krajowym systemom prawnym i 
wymogom. Systemy te są w dużym stopniu 
zróżnicowane, a firmy, które uzyskały 
zezwolenie na prowadzenie działalności w 
oparciu o te systemy, nie mogą korzystać 
ze swobody świadczenia usług oraz prawa 
prowadzenia działalności w państwach 
członkowskich innych niż państwo, w 
którym posiadają siedzibę. Należy 
wprowadzić wspólne ramy prawne na 
poziomie Unii. System ten powinien 
harmonizować istniejące rozdrobnione 
ramy, zapewniać pewność i jednolite 
traktowanie firm z państw trzecich 
podejmujących działalność w Unii, 
zapewniać przeprowadzanie przez Komisję 
oceny równoważności w odniesieniu do 
ram regulacyjnych i ram nadzoru państw 
trzecich oraz gwarantować porównywalny 
poziom ochrony inwestorów w UE, 
korzystających z usług świadczonych przez 
firmy z państw trzecich.

(72) Świadczenie usług przez firmy 
inwestycyjne i operatorów rynku z państw 
trzecich na terytorium Unii podlega 
krajowym systemom prawnym i 
wymogom. Systemy te są w dużym stopniu 
zróżnicowane, a firmy, które uzyskały
zezwolenie na prowadzenie działalności w 
oparciu o te systemy, nie mogą korzystać 
ze swobody świadczenia usług oraz prawa 
prowadzenia działalności w państwach 
członkowskich innych niż państwo, w 
którym posiadają siedzibę. Należy 
wprowadzić wspólne ramy prawne na 
poziomie Unii. System ten powinien 
harmonizować istniejące rozdrobnione 
ramy, zapewniać pewność i jednolite 
traktowanie firm inwestycyjnych i 
operatorów rynku z państw trzecich 
podejmujących działalność w Unii, 
zapewniać przeprowadzanie przez Komisję 
oceny równoważności w odniesieniu do 
ram regulacyjnych i ram nadzoru państw 
trzecich oraz gwarantować porównywalny 
poziom ochrony inwestorów w UE, 
korzystających z usług świadczonych przez 
firmy inwestycyjne i operatorów rynku z 
państw trzecich.
(Ta poprawka ma zastosowanie do całego 
tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało 
wprowadzenia zmian do całości 
dokumentu.)

Or. en
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Uzasadnienie

Celem propozycji jest zapewnienie, by MiFID ustanowiła właściwy system dla firm 
inwestycyjnych i operatorów rynku z państw trzecich, a nie system obejmujący tylko niektóre 
usługi świadczone przez firmy inwestycyjne. Ten system stanowiłby gwarancję, że wszystkie 
usługi oferowane zarówno przez firmy inwestycyjne, jak i operatorów rynku z państw trzecich, 
którzy uzyskują dostęp do UE, są objęte zakresem MiFID. W nowej propozycji należy jasno 
określić, jakie zasady będą miały zastosowanie do tych operatorów rynku i które przepisy UE 
ewentualnie nie będą miały zastosowania.

Poprawka 316
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 72 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich na terytorium Unii podlega 
krajowym systemom prawnym i 
wymogom. Systemy te są w dużym stopniu 
zróżnicowane, a firmy, które uzyskały 
zezwolenie na prowadzenie działalności w 
oparciu o te systemy, nie mogą korzystać 
ze swobody świadczenia usług oraz prawa 
prowadzenia działalności w państwach 
członkowskich innych niż państwo, w 
którym posiadają siedzibę. Należy
wprowadzić wspólne ramy prawne na 
poziomie Unii. System ten powinien 
harmonizować istniejące rozdrobnione 
ramy, zapewniać pewność i jednolite 
traktowanie firm z państw trzecich 
podejmujących działalność w Unii,
zapewniać przeprowadzanie przez Komisję 
oceny równoważności w odniesieniu do 
ram regulacyjnych i ram nadzoru państw 
trzecich oraz gwarantować porównywalny 
poziom ochrony inwestorów w UE, 
korzystających z usług świadczonych 
przez firmy z państw trzecich.

(72) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich na terytorium Unii podlega 
krajowym systemom prawnym i 
wymogom. Systemy te są w dużym stopniu 
zróżnicowane, a firmy, które uzyskały 
zezwolenie na prowadzenie działalności w 
oparciu o te systemy, nie mogą korzystać 
ze swobody świadczenia usług oraz prawa 
prowadzenia działalności w państwach 
członkowskich innych niż państwo, w 
którym posiadają siedzibę. Chociaż 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość utrzymania tych systemów i 
wymogów, należy wprowadzić wspólne 
ramy prawne na poziomie Unii, aby 
umożliwić firmom z państw trzecich
tworzącym oddział w Unii świadczenie 
usług i działalności w całej Unii za 
pośrednictwem oddziału, o ile ten oddział 
uzyskał zezwolenie właściwych organów 
państwa członkowskiego i między innymi 
zapewniono przeprowadzanie przez 
Komisję oceny równoważności w 
odniesieniu do ram regulacyjnych i ram 
nadzoru państwa trzeciego. W tych 
wspólnych ramach właściwym 
rozwiązaniem jest również umożliwienie 



AM\901763PL.doc 99/144 PE489.463v01-00

PL

firmie z państwa trzeciego świadczenie 
usług i działalności na rzecz 
uprawnionych kontrahentów, którzy mają 
siedzibę w państwie członkowskim, nie 
tylko za pośrednictwem oddziału w tym 
państwie członkowskim, bez konieczności 
uzyskania zatwierdzenia w tym państwie 
członkowskim lub rejestracji przez 
EUNGiPW. Firmy z państw trzecich, 
które chcą mieć możliwość świadczenia 
usług lub działalności dla klientów „per 
se” profesjonalnych w całej Unii, powinny 
mieć taką możliwość, o ile zarejestrują się 
w EUNGiPW oraz (między innymi) 
Komisja przeprowadziła ocenę 
równoważności w odniesieniu do ram 
regulacyjnych i ram nadzoru państwa 
trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele usług i działań inwestycyjnych jest świadczonych w ramach stałych relacji między firmą 
a klientem. Faktyczne zakazanie firmom z państw trzecich dostarczania ich obecnym klientom 
informacji i badań stanowiłoby nieuzasadnione ograniczenie dostępu inwestorów i 
kontrahentów z UE do usług świadczonych przez firmy z państw trzecich. Firma z państwa 
trzeciego może dostarczać podmiotowi z UE informacje i materiały marketingowe na wniosek 
tego podmiotu.

Poprawka 317
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 72 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72)Świadczenie usług przez firmy z
państw trzecich na terytorium Unii podlega 
krajowym systemom prawnym i 
wymogom. Systemy te są w dużym stopniu 
zróżnicowane, a firmy, które uzyskały 
zezwolenie na prowadzenie działalności w 
oparciu o te systemy, nie mogą korzystać 
ze swobody świadczenia usług oraz prawa 

(72)Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich na terytorium Unii podlega 
krajowym systemom prawnym i 
wymogom. Systemy te są w dużym stopniu 
zróżnicowane, a firmy, które uzyskały 
zezwolenie na prowadzenie działalności w 
oparciu o te systemy, nie mogą korzystać 
ze swobody świadczenia usług oraz prawa 
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prowadzenia działalności w państwach 
członkowskich innych niż państwo, w 
którym posiadają siedzibę. Należy 
wprowadzić wspólne ramy prawne na 
poziomie Unii. System ten powinien 
harmonizować istniejące rozdrobnione 
ramy, zapewniać pewność i jednolite 
traktowanie firm z państw trzecich 
podejmujących działalność w Unii, 
zapewniać przeprowadzanie przez Komisję 
oceny równoważności w odniesieniu do 
ram regulacyjnych i ram nadzoru państw 
trzecich oraz gwarantować porównywalny 
poziom ochrony inwestorów w UE, 
korzystających z usług świadczonych przez 
firmy z państw trzecich.

prowadzenia działalności w państwach 
członkowskich innych niż państwo, w 
którym posiadają siedzibę. Należy 
wprowadzić wspólne ramy prawne na 
poziomie Unii. System ten powinien 
harmonizować istniejące rozdrobnione 
ramy, zapewniać pewność i jednolite 
traktowanie firm z państw trzecich 
podejmujących działalność w Unii, 
zapewniać przeprowadzanie przez Komisję 
skutecznej oceny równoważności w 
odniesieniu do ram regulacyjnych i ram 
nadzoru państw trzecich oraz gwarantować 
porównywalny poziom ochrony 
inwestorów w UE, korzystających z usług 
świadczonych przez firmy z państw 
trzecich. Niezwykle istotne znaczenie ma 
utrzymanie dostępu firm z państw trzecich 
do rynków UE bez niesłusznych barier.

Or. en

Poprawka 318
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Świadczenie usług na rzecz klientów 
detalicznych powinno w każdym 
przypadku możliwe wyłącznie po 
utworzeniu oddziału na terytorium Unii. 
Utworzenie oddziału musi być uzależnione 
od uzyskania zezwolenia i podlegać 
nadzorowi w Unii. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Oddział 
powinien posiadać do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości. Z chwilą 
uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 

skreślony
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członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
procedury notyfikacyjnej. Świadczenie 
usług bez ustanawiania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Firma ta powinna 
podlegać rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w danym państwie trzecim. 
Należy wprowadzić odpowiednie 
uzgodnienia w zakresie współpracy 
między EUNGiPW a właściwymi 
organami w państwie trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono z dyrektywy do rozporządzenia.

Poprawka 319
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Świadczenie usług na rzecz klientów 
detalicznych powinno w każdym 
przypadku możliwe wyłącznie po 
utworzeniu oddziału na terytorium Unii.
Utworzenie oddziału musi być uzależnione 
od uzyskania zezwolenia i podlegać 
nadzorowi w Unii. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Oddział 
powinien posiadać do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości. Z chwilą 

(73) Firmy z państw trzecich, które tworzą 
oddział w Unii na podstawie wspólnych 
ram Unii dla oddziałów, powinny mieć 
możliwość świadczenia z tego oddziału 
usług i działań w całej Unii dla klientów 
detalicznych, ale to nie powinno 
uniemożliwiać klientom detalicznym 
korzystania z usług firmy z państwa 
trzeciego z wyłącznej inicjatywy klienta 
lub skorzystania w inny sposób z usług 
poza Unią (lub zgodnie z systemem 
krajowym). Utworzenie oddziału musi być 
uzależnione od uzyskania zezwolenia i 
podlegać nadzorowi w Unii. Należy 
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uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
procedury notyfikacyjnej. Świadczenie
usług bez ustanawiania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Firma ta powinna podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w danym państwie trzecim. 
Należy wprowadzić odpowiednie 
uzgodnienia w zakresie współpracy między 
EUNGiPW a właściwymi organami w 
państwie trzecim.

wprowadzić odpowiednie uzgodnienia w 
zakresie współpracy między 
zainteresowanym właściwym organem a 
właściwym organem w państwie trzecim. 
Oddział powinien posiadać do swojej 
swobodnej dyspozycji kapitał założycielski 
w wystarczającej wysokości. Z chwilą 
uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich, pod warunkiem 
dopełnienia procedury notyfikacyjnej. Po 
uzyskaniu zezwolenia świadczenie usług w 
Unii przez firmę z państwa trzeciego bez 
ustanawiania oddziału należy ograniczyć 
do uprawnionych kontrahentów i klientów 
profesjonalnych. Firma ta powinna 
podlegać rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w danym państwie trzecim. 
Należy wprowadzić odpowiednie 
uzgodnienia w zakresie współpracy między 
EUNGiPW a właściwymi organami w 
państwie trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

W kontaktach z klientami profesjonalnymi należy kierować się stanowiskiem zgodnym z 
dyrektywą w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi –
ustanowienie przedstawiciela prawnego powinno być wystarczające. Obecność fizyczna w 
formie oddziału nie jest konieczna.

Poprawka 320
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Świadczenie usług na rzecz klientów 
detalicznych powinno w każdym 

(73) Firmy z państw trzecich, które tworzą 
oddział w Unii na podstawie wspólnych 
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przypadku możliwe wyłącznie po 
utworzeniu oddziału na terytorium Unii. 
Utworzenie oddziału musi być uzależnione 
od uzyskania zezwolenia i podlegać 
nadzorowi w Unii. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Oddział 
powinien posiadać do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości. Z chwilą 
uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
procedury notyfikacyjnej. Świadczenie 
usług bez ustanawiania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Firma ta powinna 
podlegać rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w danym państwie trzecim. 
Należy wprowadzić odpowiednie 
uzgodnienia w zakresie współpracy 
między EUNGiPW a właściwymi 
organami w państwie trzecim.

ram Unii dla oddziałów, powinny mieć 
możliwość świadczenia usług i działań w 
całej Unii dla klientów detalicznych z tego 
oddziału, ale to nie powinno 
uniemożliwiać klientom detalicznym 
korzystania z usług firmy z państwa 
trzeciego z wyłącznej inicjatywy klienta 
lub skorzystania w inny sposób z usług 
poza Unią (lub zgodnie z systemem 
krajowym). Utworzenie oddziału musi być 
uzależnione od uzyskania zezwolenia i 
podlegać nadzorowi w Unii. Należy 
wprowadzić odpowiednie uzgodnienia w 
zakresie współpracy między 
zainteresowanym właściwym organem a 
właściwym organem w państwie trzecim. Z 
chwilą uzyskania zezwolenia oddział 
powinien podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
procedury notyfikacyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Świadczenie usług transgranicznych na rzecz firm, które uzyskały zezwolenie w ramach 
MiFID, nie powinno wiązać się z wymogiem uzyskania licencji. Ponadto w wielu wypadkach 
firma z UE, która uzyskała zezwolenie, będzie pośredniczyć w danej transakcji, np. kiedy 
klient z UE zleca firmie z UE działanie jako jego agent w celu wykonania transakcji na rynku 
państwa trzeciego za pośrednictwem firmy z państwa trzeciego. W takich okolicznościach nie 
należy uznać pośredniego świadczenia usług na rzecz klienta z UE za odbywające się na 
terytorium UE.

Poprawka 321
Wolf Klinz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Świadczenie usług na rzecz klientów 
detalicznych powinno w każdym 
przypadku możliwe wyłącznie po 
utworzeniu oddziału na terytorium Unii. 
Utworzenie oddziału musi być uzależnione 
od uzyskania zezwolenia i podlegać 
nadzorowi w Unii. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Oddział 
powinien posiadać do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości. Z chwilą 
uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
procedury notyfikacyjnej. Świadczenie 
usług bez ustanawiania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Firma ta powinna podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w danym państwie trzecim. 
Należy wprowadzić odpowiednie 
uzgodnienia w zakresie współpracy między 
EUNGiPW a właściwymi organami w 
państwie trzecim.

(73) Jeżeli ramy regulacyjne i ramy 
nadzoru w państwie trzecim, w którym 
firma z państwa trzeciego uzyskała 
zezwolenie, nie są równoważne wymogom 
UE, świadczenie usług na rzecz klientów 
detalicznych powinno w każdym 
przypadku możliwe wyłącznie po 
utworzeniu oddziału na terytorium Unii. 
Utworzenie oddziału musi być uzależnione 
od uzyskania zezwolenia i podlegać 
nadzorowi w Unii. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Oddział 
powinien posiadać do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości. Z chwilą 
uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
procedury notyfikacyjnej. Świadczenie 
usług bez ustanawiania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych kontrahentów
i klientów profesjonalnych. Firma ta 
powinna podlegać rejestracji przez 
EUNGiPW oraz nadzorowi w danym 
państwie trzecim. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między EUNGiPW a 
właściwymi organami w państwie trzecim.

Or. en

Poprawka 322
Robert Goebbels
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Świadczenie usług na rzecz klientów 
detalicznych powinno w każdym 
przypadku możliwe wyłącznie po 
utworzeniu oddziału na terytorium Unii. 
Utworzenie oddziału musi być uzależnione 
od uzyskania zezwolenia i podlegać 
nadzorowi w Unii. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Oddział 
powinien posiadać do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości. Z chwilą 
uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
procedury notyfikacyjnej. Świadczenie 
usług bez ustanawiania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Firma ta powinna podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w danym państwie trzecim. 
Należy wprowadzić odpowiednie 
uzgodnienia w zakresie współpracy między 
EUNGiPW a właściwymi organami w 
państwie trzecim.

(73) Świadczenie usług na rzecz klientów 
detalicznych i profesjonalnych powinno w 
każdym przypadku możliwe wyłącznie po 
utworzeniu oddziału na terytorium Unii. 
Utworzenie oddziału musi być uzależnione 
od uzyskania zezwolenia i podlegać 
nadzorowi w Unii. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Oddział 
powinien posiadać do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości. Z chwilą 
uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
procedury notyfikacyjnej. Świadczenie 
usług bez ustanawiania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Firma ta powinna podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w danym państwie trzecim. 
Należy wprowadzić odpowiednie 
uzgodnienia w zakresie współpracy między 
EUNGiPW a właściwymi organami w 
państwie trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest jednoznaczne uwzględnienie klientów profesjonalnych w tekście, a w 
odniesieniu do klientów detalicznych i profesjonalnych muszą obowiązywać takie same 
postanowienia dotyczące wymogów wobec oddziałów i zezwoleń. Celem tego dodatku jest 
uniknięcie luk prawnych w tekście oraz zapewnienie, by klienci profesjonalni nie byli 
uznawani za „uprawnionych kontrahentów”.
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Poprawka 323
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Świadczenie usług na rzecz klientów 
detalicznych powinno w każdym 
przypadku możliwe wyłącznie po 
utworzeniu oddziału na terytorium Unii. 
Utworzenie oddziału musi być uzależnione 
od uzyskania zezwolenia i podlegać 
nadzorowi w Unii. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Oddział 
powinien posiadać do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości. Z chwilą 
uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę.
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
procedury notyfikacyjnej. Świadczenie 
usług bez ustanawiania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Firma ta powinna podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w danym państwie trzecim. 
Należy wprowadzić odpowiednie 
uzgodnienia w zakresie współpracy między 
EUNGiPW a właściwymi organami w 
państwie trzecim.

(73) Świadczenie usług na rzecz klientów 
detalicznych powinno w każdym 
przypadku możliwe wyłącznie po 
utworzeniu oddziału na terytorium Unii. 
Utworzenie oddziału musi być uzależnione 
od uzyskania zezwolenia i podlegać 
nadzorowi w Unii. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Oddział 
powinien posiadać do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości. Z chwilą 
uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
procedury notyfikacyjnej. Świadczenie 
usług bez ustanawiania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych kontrahentów
i klientów profesjonalnych. Firma ta 
powinna podlegać rejestracji przez 
EUNGiPW oraz nadzorowi w danym 
państwie trzecim. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między EUNGiPW a 
właściwymi organami w państwie trzecim.

Or. en
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Poprawka 324
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Świadczenie usług na rzecz klientów 
detalicznych powinno w każdym 
przypadku możliwe wyłącznie po 
utworzeniu oddziału na terytorium Unii. 
Utworzenie oddziału musi być uzależnione 
od uzyskania zezwolenia i podlegać 
nadzorowi w Unii. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Oddział 
powinien posiadać do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości. Z chwilą 
uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
procedury notyfikacyjnej. Świadczenie 
usług bez ustanawiania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Firma ta powinna podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w danym państwie trzecim. 
Należy wprowadzić odpowiednie 
uzgodnienia w zakresie współpracy między 
EUNGiPW a właściwymi organami w 
państwie trzecim.

(73) Świadczenie usług na rzecz klientów 
detalicznych powinno w każdym 
przypadku możliwe wyłącznie po 
utworzeniu jednostki zależnej na 
terytorium Unii. Utworzenie oddziału w 
celu świadczenia usług dla klientów 
profesjonalnych musi być uzależnione od 
uzyskania zezwolenia i podlegać 
nadzorowi w Unii. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Oddział 
powinien posiadać do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości. Z chwilą 
uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
procedury notyfikacyjnej. Świadczenie 
usług bez ustanawiania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Firma ta powinna podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w danym państwie trzecim. 
Należy wprowadzić odpowiednie 
uzgodnienia w zakresie współpracy między 
EUNGiPW a właściwymi organami w 
państwie trzecim.

Or. en
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Uzasadnienie

Oddział nie zapewnia inwestorom detalicznym odpowiedniego poziomu ochrony.

Poprawka 325
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 74 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Przepis niniejszej dyrektywy 
regulujący świadczenie usług przez firmy 
z państw trzecich na terytorium Unii nie 
powinien wpływać na możliwość 
korzystania przez osoby mające swoją 
siedzibę w Unii, z ich własnej inicjatywy, z 
usług inwestycyjnych świadczonych przez 
firmy z państw trzecich. W przypadku 
świadczenia przez firmę z państwa 
trzeciego usług w odpowiedzi na własną 
inicjatywę osoby mającej swoją siedzibę w 
Unii usług tych nie należy uznawać za 
usługi świadczone na terytorium Unii. W 
przypadku gdy firma z państwa trzeciego 
prowadzi akwizycję wśród klientów lub 
potencjalnych klientów w Unii lub 
promuje lub reklamuje usługi 
inwestycyjne lub działalność inwestycyjną 
w powiązaniu z usługami dodatkowymi w 
Unii, działalność tego rodzaju nie 
powinna być uznawana za usługę 
świadczoną z własnej inicjatywy klienta.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono z dyrektywy do rozporządzenia.

Poprawka 326
Kay Swinburne
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 74 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Przepis niniejszej dyrektywy 
regulujący świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich na terytorium Unii nie 
powinien wpływać na możliwość 
korzystania przez osoby mające swoją 
siedzibę w Unii, z ich własnej inicjatywy, z 
usług inwestycyjnych świadczonych przez 
firmy z państw trzecich. W przypadku 
świadczenia przez firmę z państwa 
trzeciego usług w odpowiedzi na własną 
inicjatywę osoby mającej swoją siedzibę w 
Unii usług tych nie należy uznawać za 
usługi świadczone na terytorium Unii. W 
przypadku gdy firma z państwa trzeciego 
prowadzi akwizycję wśród klientów lub 
potencjalnych klientów w Unii lub 
promuje lub reklamuje usługi 
inwestycyjne lub działalność inwestycyjną 
w powiązaniu z usługami dodatkowymi w 
Unii, działalność tego rodzaju nie 
powinna być uznawana za usługę 
świadczoną z własnej inicjatywy klienta.

(74) Przepis niniejszej dyrektywy 
regulujący świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich na terytorium Unii nie 
powinien wpływać na możliwość 
korzystania przez osoby mające swoją 
siedzibę w Unii z usług inwestycyjnych 
świadczonych przez firmy z państw 
trzecich.

Or. en

Poprawka 327
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 74 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Przepis niniejszej dyrektywy 
regulujący świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich na terytorium Unii nie 
powinien wpływać na możliwość 
korzystania przez osoby mające swoją 
siedzibę w Unii, z ich własnej inicjatywy, z 
usług inwestycyjnych świadczonych przez

(74) Przepis niniejszej dyrektywy 
regulujący świadczenie usług lub 
działalności przez firmy z państw trzecich 
na terytorium Unii nie powinien wpływać 
na możliwość korzystania przez osoby 
mające swoją siedzibę w Unii, z ich 
własnej inicjatywy, z usług inwestycyjnych 
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firmy z państw trzecich. W przypadku 
świadczenia przez firmę z państwa 
trzeciego usług w odpowiedzi na własną 
inicjatywę osoby mającej swoją siedzibę w 
Unii usług tych nie należy uznawać za 
usługi świadczone na terytorium Unii. W 
przypadku gdy firma z państwa trzeciego 
prowadzi akwizycję wśród klientów lub 
potencjalnych klientów w Unii lub promuje 
lub reklamuje usługi inwestycyjne lub 
działalność inwestycyjną w powiązaniu z 
usługami dodatkowymi w Unii, działalność 
tego rodzaju nie powinna być uznawana za 
usługę świadczoną z własnej inicjatywy 
klienta.

lub działalności inwestycyjnej firmy z 
państw trzecich, w przypadku firm 
inwestycyjnych, które uzyskały zezwolenie 
na mocy niniejszej dyrektywy, lub 
instytucji kredytowych, które uzyskały 
zezwolenie na mocy dyrektywy 
2006/48/WE, świadczących usługi 
inwestycyjne lub działalność inwestycyjną 
– możliwość korzystania z usług 
inwestycyjnych lub działalności 
inwestycyjnej firmy z państwa trzeciego, 
lub w przypadku klientów takiej firmy 
inwestycyjnej lub instytucji kredytowej –
możliwości korzystania z usług 
inwestycyjnych i działalności 
inwestycyjnej firmy z państwa trzeciego w 
drodze pośrednictwa firmy inwestycyjnej 
lub instytucji kredytowej, lub w przypadku 
osób mających siedzibę w Unii –
możliwości korzystania z usług 
inwestycyjnych i działalności 
inwestycyjnej firmy z państwa trzeciego, o 
ile te usługi lub działalność są świadczone 
poza granicami Unii.. W przypadku 
świadczenia przez firmę z państwa 
trzeciego usług lub działalności w 
odpowiedzi na własną inicjatywę osoby 
mającej swoją siedzibę w Unii tych usług 
lub działalności nie należy uznawać za 
usługi świadczone na terytorium Unii. W 
przypadku gdy firma z państwa trzeciego 
prowadzi akwizycję wśród klientów lub 
potencjalnych klientów w Unii lub promuje 
lub reklamuje usługi inwestycyjne lub 
działalność inwestycyjną w powiązaniu z 
usługami dodatkowymi w Unii (w inny 
sposób niż w ramach ciągłych relacji 
między firmą z państwa trzeciego a tą 
osobą, związanych ze świadczeniem tych 
usług lub działalności), działalność tego 
rodzaju nie powinna być uznawana za 
usługę lub działalności świadczoną z 
własnej inicjatywy klienta. Jeżeli firma z 
państwa trzeciego świadczy usługi lub 
działalność na rzecz firmy inwestycyjnej, 
która uzyskała zezwolenie na mocy 
niniejszej dyrektywy, lub instytucji 
kredytowej, która uzyskała zezwolenie na 



AM\901763PL.doc 111/144 PE489.463v01-00

PL

mocy dyrektywy 2006/48/WE, 
świadczących usługi inwestycyjne lub 
działalność inwestycyjną, bądź w drodze 
pośrednictwa na ich rzecz, tych usług lub 
działalności firmy z państwa trzeciego nie 
należy uznawać za świadczone na 
terytorium Unii. Firma inwestycyjna 
działająca jako pośrednik pozostanie 
odpowiedzialna za zapewnienie klientowi 
ochrony na mocy niniejszej dyrektywy, 
mającej zastosowanie do usługi 
świadczonej na rzecz klienta. Jeżeli osoba 
mająca siedzibę w Unii przeniesie się poza 
terytorium Unii w celu skorzystania z 
usług lub działalności świadczonej przez 
firmę z państwa trzeciego lub jeżeli 
charakterystyczna aktywność firmy z 
państwa trzeciego odbywa się poza 
terytorium Unii, tych usług i działalności 
nie należy uznawać za świadczone na 
terytorium Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Na przykład faktyczne zakazanie firmom z państw trzecich dostarczania ich obecnym klientom 
informacji i badań stanowiłoby nieuzasadnione ograniczenie dostępu inwestorów i 
kontrahentów z UE do usług świadczonych przez firmy z państw trzecich. Ponadto należy 
jasno stwierdzić, że firma z państwa trzeciego może dostarczać podmiotowi z UE informacje i 
materiały marketingowe na wniosek tego podmiotu.

Poprawka 328
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 74 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Przepis niniejszej dyrektywy 
regulujący świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich na terytorium Unii nie 
powinien wpływać na możliwość 
korzystania przez osoby mające swoją 

(74) Przepis niniejszej dyrektywy 
regulujący świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich na terytorium Unii nie 
powinien wpływać na możliwość 
korzystania przez osoby mające swoją 
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siedzibę w Unii, z ich własnej inicjatywy, z 
usług inwestycyjnych świadczonych przez 
firmy z państw trzecich. W przypadku 
świadczenia przez firmę z państwa 
trzeciego usług w odpowiedzi na własną 
inicjatywę osoby mającej swoją siedzibę w 
Unii usług tych nie należy uznawać za 
usługi świadczone na terytorium Unii. W 
przypadku gdy firma z państwa trzeciego 
prowadzi akwizycję wśród klientów lub 
potencjalnych klientów w Unii lub promuje 
lub reklamuje usługi inwestycyjne lub 
działalność inwestycyjną w powiązaniu z 
usługami dodatkowymi w Unii, działalność 
tego rodzaju nie powinna być uznawana za 
usługę świadczoną z własnej inicjatywy 
klienta.

siedzibę w Unii, z ich własnej inicjatywy, z 
usług inwestycyjnych świadczonych przez 
firmy z państw trzecich. W przypadku 
świadczenia przez firmę z państwa 
trzeciego usług w odpowiedzi na własną 
inicjatywę osoby mającej swoją siedzibę w 
Unii usług tych nie należy uznawać za 
usługi świadczone na terytorium Unii. W 
przypadku gdy firma z państwa trzeciego 
prowadzi akwizycję wśród klientów lub 
potencjalnych klientów w Unii lub promuje 
lub reklamuje usługi inwestycyjne lub 
działalność inwestycyjną w powiązaniu z 
usługami dodatkowymi w Unii w inny 
sposób, niż w toku obecnych relacji 
wymagających ciągłości usług 
świadczonych przez firmę swojemu 
klientowi, działalność tego rodzaju nie 
powinna być uznawana za usługę 
świadczoną z własnej inicjatywy klienta.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele usług i działań inwestycyjnych świadczonych jest w związku z już istniejącymi relacjami 
między firmą a klientem. Na przykład faktyczne zakazanie firmom z państw trzecich 
dostarczania ich obecnym klientom informacji i badań stanowiłoby nieuzasadnione 
ograniczenie dostępu inwestorów i kontrahentów z UE do usług świadczonych przez firmy z 
państw trzecich.

Poprawka 329
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 74 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Przepis niniejszej dyrektywy 
regulujący świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich na terytorium Unii nie 
powinien wpływać na możliwość 
korzystania przez osoby mające swoją 
siedzibę w Unii, z ich własnej inicjatywy, z 
usług inwestycyjnych świadczonych przez 

(74)Przepis niniejszej dyrektywy 
regulujący świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich, pochodzące z krajów 
trzecich niespełniających kryteriów 
równoważności, na terytorium Unii nie 
powinien wpływać na możliwość 
korzystania przez klientów detalicznych 
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firmy z państw trzecich. W przypadku 
świadczenia przez firmę z państwa 
trzeciego usług w odpowiedzi na własną 
inicjatywę osoby mającej swoją siedzibę w 
Unii usług tych nie należy uznawać za 
usługi świadczone na terytorium Unii. W 
przypadku gdy firma z państwa trzeciego 
prowadzi akwizycję wśród klientów lub 
potencjalnych klientów w Unii lub promuje 
lub reklamuje usługi inwestycyjne lub 
działalność inwestycyjną w powiązaniu z 
usługami dodatkowymi w Unii, działalność 
tego rodzaju nie powinna być uznawana za 
usługę świadczoną z własnej inicjatywy 
klienta.

mających swoją siedzibę w Unii, z ich 
własnej inicjatywy, z usług inwestycyjnych 
świadczonych przez firmy z państw 
trzecich. W przypadku świadczenia przez 
firmę z państwa trzeciego usług w 
odpowiedzi na własną inicjatywę klienta 
detalicznego mającego swoją siedzibę w 
Unii usług tych nie należy uznawać za 
usługi świadczone na terytorium Unii. W 
przypadku gdy firma z państwa trzeciego 
prowadzi akwizycję wśród klientów lub 
potencjalnych klientów w Unii lub promuje 
lub reklamuje usługi inwestycyjne lub 
działalność inwestycyjną w powiązaniu z 
usługami dodatkowymi w Unii, działalność 
tego rodzaju nie powinna być uznawana za 
usługę świadczoną z własnej inicjatywy 
klienta.

Or. en

Poprawka 330
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 74a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74a) Przy określaniu efektywnej 
równoważności systemów państw trzecich 
należy ograniczyć się do tych przepisów, 
które zostały uzgodnione na forach 
międzynarodowych, na przykład w grupie 
G20. Chociaż należy dążyć do możliwie 
najściślejszej koordynacji przepisów 
dotyczących zobowiązań w obrocie 
instrumentami pochodnymi, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr …/… [EMIR], 
wiele części tej dyrektywy wykracza poza 
zobowiązania w ramach G20, ani też nie 
służy stabilności systemu finansowego i z 
tego względu mogą nie być odpowiednie, 
by państwa trzecie przyjmowały je 
bezpośrednio.
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Or. en

Poprawka 331
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 74b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74b) Przeprowadzając ocenę 
równoważności państwa trzeciego 
Komisja powinna zapewnić stosowanie 
metody dającej pierwszeństwo 
największym partnerom handlowym UE, 
pozostawiając ocenę krajów, z których 
pochodzi zaledwie kilka firm mających 
dostęp do rynków UE, na okres po 
przeprowadzeniu oceny ważniejszych 
rynków.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami sprawozdawcy dotyczącymi przepisów przejściowych, jakie mają 
zastosowanie do państw trzecich w okresie oczekiwania na ocenę równoważności.

Poprawka 332
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 74c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74c) Firma z państwa trzeciego nie 
wymaga zatwierdzenia przez UE lub 
rejestracji, jeżeli świadczy usługi z 
inicjatywy klienta z UE, jeżeli świadczy 
usługi wyłącznie na rzecz firm, które 
uzyskały zezwolenie na mocy MiFID, lub 
jeżeli usługa jest świadczona wyłącznie 
poza terytorium UE.



AM\901763PL.doc 115/144 PE489.463v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Ten przepis jest niezbędny dla zapewnienia firmom z UE możliwości dostępu do rynków 
państw trzecich, ponieważ niektóre kraje nigdy nie osiągną poziomu równoważności z UE, a 
mimo to wymagają korzystania z podmiotów lokalnych do prowadzenia niektórych działań.

Poprawka 333
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 75 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Zezwolenia na prowadzenie 
działalności na rynku regulowanym należy 
rozszerzyć na wszystkie rodzaje 
działalności bezpośrednio związanej ze 
składaniem, przetwarzaniem, realizacją, 
potwierdzaniem oraz sprawozdawczością 
dotyczącą zleceń z punktu, w którym takie 
zlecenia wpłynęły na rynek regulowany do 
punktu, w którym są one przekazywane do 
dalszego ich sfinalizowania, a także na 
działalność dotyczącą wprowadzania 
instrumentów finansowych do obrotu. 
Powinny one obejmować również 
transakcje zawarte za pośrednictwem 
podmiotów powołanych do tego celu przez 
rynek regulowany, objętych odpowiednimi 
systemami rynku regulowanego oraz 
wypełniających reguły rządzące tymi 
systemami. Nie wszystkie transakcje 
zawarte przez akcjonariuszy lub 
animatorów rynku regulowanego, MTF lub 
OTF należy uznawać za zawarte w ramach 
systemów rynku regulowanego, MTF lub 
OTF. Dla potrzeb zdefiniowania podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje, które akcjonariusze lub 
podmioty gospodarcze rynku 
regulowanego zawierają na zasadzie 
dwustronności, a które nie wypełniają 
wszystkich zobowiązań ustanowionych na 

(75) Zezwolenia na prowadzenie 
działalności na rynku regulowanym należy 
rozszerzyć na wszystkie rodzaje 
działalności bezpośrednio związanej ze 
składaniem, przetwarzaniem, realizacją, 
potwierdzaniem oraz sprawozdawczością 
dotyczącą zleceń z punktu, w którym takie 
zlecenia wpłynęły na rynek regulowany do 
punktu, w którym są one przekazywane do 
dalszego ich sfinalizowania, a także na 
działalność dotyczącą wprowadzania 
instrumentów finansowych do obrotu. 
Powinny one obejmować również 
transakcje zawarte za pośrednictwem 
podmiotów powołanych do tego celu przez 
rynek regulowany, objętych odpowiednimi 
systemami rynku regulowanego oraz 
wypełniających reguły rządzące tymi 
systemami. Nie wszystkie transakcje 
zawarte przez akcjonariuszy lub 
animatorów rynku regulowanego lub MTF 
należy uznawać za zawarte w ramach 
systemów rynku regulowanego, MTF. Dla 
potrzeb zdefiniowania podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje, które akcjonariusze lub 
podmioty gospodarcze rynku 
regulowanego zawierają na zasadzie 
dwustronności, a które nie wypełniają 
wszystkich zobowiązań ustanowionych na 
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podstawie niniejszej dyrektywy dla rynku 
regulowanego, MTF lub OTF należy 
uznać za transakcje zawierane poza 
rynkiem regulowanym, MTF lub OTF. W 
takim przypadku zobowiązanie firm 
inwestycyjnych do podawania do 
publicznej wiadomości notowań cen 
stosuje się wtedy, gdy wypełnione są 
warunki ustanowione na mocy niniejszej 
dyrektywy.

podstawie niniejszej dyrektywy dla rynku 
regulowanego lub MTF należy uznać za 
transakcje zawierane poza rynkiem 
regulowanym lub MTF. W takim 
przypadku zobowiązanie firm 
inwestycyjnych do podawania do 
publicznej wiadomości notowań cen 
stosuje się wtedy, gdy wypełnione są 
warunki ustanowione na mocy niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 334
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 78 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78) Wprowadzenie komercyjnego 
rozwiązania w zakresie systemu publikacji 
skonsolidowanych informacji na temat 
instrumentów kapitałowych powinno 
przyczynić się do stworzenia bardziej 
zintegrowanego europejskiego rynku oraz 
zapewnić uczestnikom rynku łatwiejszy 
dostęp do skonsolidowanych informacji na 
temat dostępnych danych dotyczących 
przejrzystości transakcji. Planowane 
rozwiązanie przewiduje udzielanie 
zezwolenia dostawcom pracującym w 
oparciu o uprzednio zdefiniowane i 
nadzorowane parametry, którzy będą ze 
sobą konkurować w celu wypracowania
wysoce zaawansowanych technicznie i 
innowacyjnych rozwiązań jak najlepiej 
służących interesom rynku.

(78) Wprowadzenie komercyjnego 
rozwiązania w zakresie systemu publikacji 
skonsolidowanych informacji na temat 
instrumentów kapitałowych powinno 
przyczynić się do stworzenia bardziej 
zintegrowanego europejskiego rynku oraz 
zapewnić uczestnikom rynku łatwiejszy 
dostęp do skonsolidowanych informacji na 
temat danych rynkowych. Planowane 
rozwiązanie przewiduje udzielanie 
zezwolenia zatwierdzonym podmiotom 
publikującym (APA) na rzecz zapewnienia 
dostępności spójnych i dokładnych 
danych rynkowych ze strony rynków 
regulowanych, MTF, OTF, podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje oraz firm prowadzących obrót 
pozagiełdowy dla użytkowników 
końcowych oraz komercyjnych dostawców 
danych, którzy następnie mogą ze sobą 
komercyjnie konkurować w celu 
zapewnienia wysoce zaawansowanych 
technicznie i innowacyjnych rozwiązań jak 
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najlepiej służących interesom rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie komercyjne w odniesieniu do danych rynkowych zapewni dokładne 
dane skonsolidowane po akceptowalnej cenie jedynie wówczas, gdy EUNGiPW opublikuje 
wspólne europejskie normy danych, a jakość i spójność danych zostaną następnie zapewnione 
przez uregulowane zatwierdzone podmioty publikujące (APA), które podają dane rynkowe do 
publicznej wiadomości.

Poprawka 335
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 78 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78) Wprowadzenie komercyjnego 
rozwiązania w zakresie systemu publikacji 
skonsolidowanych informacji na temat 
instrumentów kapitałowych powinno 
przyczynić się do stworzenia bardziej 
zintegrowanego europejskiego rynku oraz 
zapewnić uczestnikom rynku łatwiejszy 
dostęp do skonsolidowanych informacji na 
temat dostępnych danych dotyczących 
przejrzystości transakcji. Planowane 
rozwiązanie przewiduje udzielanie 
zezwolenia dostawcom pracującym w 
oparciu o uprzednio zdefiniowane i 
nadzorowane parametry, którzy będą ze 
sobą konkurować w celu wypracowania 
wysoce zaawansowanych technicznie i 
innowacyjnych rozwiązań jak najlepiej 
służących interesom rynku.

(78) Wprowadzenie systemu publikacji 
skonsolidowanych informacji na temat 
instrumentów kapitałowych powinno 
przyczynić się do stworzenia bardziej 
zintegrowanego europejskiego rynku oraz 
zapewnić uczestnikom rynku łatwiejszy 
dostęp do skonsolidowanych informacji na 
temat dostępnych danych dotyczących 
przejrzystości transakcji po rozsądnej 
cenie w porównaniu do kosztu 
wytworzenia. Planowane rozwiązanie
byłoby obsługiwane przez jeden podmiot. 
Jednakże ten podmiot byłby 
przedsiębiorstwem komercyjnym, 
wybieranym co trzy lata w procedurze 
zamówienia publicznego na podstawie 
jego oferty przedłożonej Komisji 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 336
Kay Swinburne
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 78 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78) Wprowadzenie komercyjnego
rozwiązania w zakresie systemu publikacji 
skonsolidowanych informacji na temat 
instrumentów kapitałowych powinno 
przyczynić się do stworzenia bardziej 
zintegrowanego europejskiego rynku oraz 
zapewnić uczestnikom rynku łatwiejszy 
dostęp do skonsolidowanych informacji na 
temat dostępnych danych dotyczących 
przejrzystości transakcji. Planowane 
rozwiązanie przewiduje udzielanie 
zezwolenia dostawcom pracującym w 
oparciu o uprzednio zdefiniowane i 
nadzorowane parametry, którzy będą ze 
sobą konkurować w celu wypracowania 
wysoce zaawansowanych technicznie i 
innowacyjnych rozwiązań jak najlepiej 
służących interesom rynku.

(78) Wprowadzenie kompleksowego
rozwiązania w zakresie systemu publikacji 
skonsolidowanych informacji na temat 
instrumentów kapitałowych powinno 
przyczynić się do stworzenia bardziej 
zintegrowanego europejskiego rynku oraz 
zapewnić uczestnikom rynku łatwiejszy 
dostęp do skonsolidowanych informacji na 
temat dostępnych danych dotyczących 
przejrzystości transakcji. Planowane 
rozwiązanie przewiduje udzielanie 
zezwolenia dostawcom pracującym w 
oparciu o uprzednio zdefiniowane i 
nadzorowane parametry, którzy będą ze 
sobą konkurować w celu wypracowania 
wysoce zaawansowanych technicznie i 
innowacyjnych rozwiązań jak najlepiej 
służących interesom rynku. Zobowiązanie 
wszystkich dostawców skonsolidowanych 
informacji do przeprowadzenia 
konsolidacji wszystkich danych 
pochodzących od zatwierdzonych 
podmiotów publikujących zagwarantuje 
konkurencję pod względem usług dla 
klientów, a nie zakresu uwzględnionych 
danych.

Or. en

Poprawka 337
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 78 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78) Wprowadzenie komercyjnego 
rozwiązania w zakresie systemu publikacji 
skonsolidowanych informacji na temat 

(78) Wprowadzenie komercyjnego 
rozwiązania w zakresie systemu publikacji 
skonsolidowanych informacji na temat 



AM\901763PL.doc 119/144 PE489.463v01-00

PL

instrumentów kapitałowych powinno 
przyczynić się do stworzenia bardziej 
zintegrowanego europejskiego rynku oraz 
zapewnić uczestnikom rynku łatwiejszy 
dostęp do skonsolidowanych informacji na 
temat dostępnych danych dotyczących 
przejrzystości transakcji. Planowane 
rozwiązanie przewiduje udzielanie 
zezwolenia dostawcom pracującym w 
oparciu o uprzednio zdefiniowane i 
nadzorowane parametry, którzy będą ze 
sobą konkurować w celu wypracowania 
wysoce zaawansowanych technicznie i 
innowacyjnych rozwiązań jak najlepiej 
służących interesom rynku.

instrumentów kapitałowych powinno 
przyczynić się do stworzenia bardziej 
zintegrowanego europejskiego rynku oraz 
zapewnić uczestnikom rynku łatwiejszy 
dostęp do skonsolidowanych informacji na 
temat dostępnych danych dotyczących 
przejrzystości transakcji. Planowane 
rozwiązanie przewiduje udzielanie 
zezwolenia dostawcom pracującym w 
oparciu o uprzednio zdefiniowane i 
nadzorowane parametry, którzy będą ze 
sobą konkurować w celu wypracowania 
wysoce zaawansowanych technicznie i 
innowacyjnych rozwiązań jak najlepiej 
służących interesom rynku. Jeżeli 
rozwiązania komercyjne nie zapewnią 
skutecznego systemu publikacji 
skonsolidowanych informacji na temat 
instrumentów kapitałowych, Komisja 
Europejska powinna opracować publiczne 
rozwiązanie w zakresie systemu publikacji 
skonsolidowanych informacji na temat 
instrumentów kapitałowych, 
pozwalającego na uzyskanie efektywnej 
przejrzystości potransakcyjnej.

Or. en

Poprawka 338
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 78a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78a) Uwzględniając skutki w zakresie 
ryzyka systemowego, zwłaszcza ze strony 
sztucznych funduszy indeksowych (ETF), 
oraz korzystanie z nich przez klientów 
detalicznych, niezwykle istotne znaczenie 
ma zapewnienie większej przejrzystości 
podmiotom inwestującym w te produkty. 
Przepisy dotyczące systemu publikacji 
skonsolidowanych informacji powinny 
mieć zastosowanie również do 
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instrumentów analogicznych do akcji, 
zwłaszcza ETF.

Or. en

Uzasadnienie

Choć wydaje się, że przepisy dotyczące publikacji skonsolidowanych informacji są 
rozszerzane z instrumentów kapitałowych na instrumenty analogiczne do akcji, należy to 
jasno stwierdzić, zwłaszcza biorąc pod uwagę duży wzrost popularności ETF wśród klientów 
detalicznych w ubiegłych latach.

Poprawka 339
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 83 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83) Szefowie państw i rządów na szczycie 
grupy G20 w Pittsburgu w dniu 25 
września 2009 r. zgodzili się usprawnić 
regulację i funkcjonowanie oraz zwiększyć 
przejrzystość rynków finansowych i 
towarowych w celu wyeliminowania 
nadmiernej zmienności cen towarów. W 
komunikacie Komisji z dnia 28 
października 2009 r. „Poprawa 
funkcjonowania łańcucha dostaw żywności
w Europie” oraz z dnia 2 lutego 2011 r. 
„Stawianie czoła wyzwaniom związanym z 
rynkami towarowymi i surowcami” 
przedstawiono środki, które należy podjąć 
w kontekście przeglądu dyrektywy 
2004/39/WE.

(83) Szefowie państw i rządów na szczycie 
grupy G20 w Pittsburghu w dniu 25 
września 2009 r. zgodzili się usprawnić 
regulację i funkcjonowanie oraz zwiększyć 
przejrzystość rynków finansowych i 
towarowych w celu wyeliminowania 
nadmiernej zmienności cen towarów. W 
komunikacie Komisji z dnia 28 
października 2009 r. „Poprawa 
funkcjonowania łańcucha dostaw żywności 
w Europie” oraz z dnia 2 lutego 2011 r. 
„Stawianie czoła wyzwaniom związanym z 
rynkami towarowymi i surowcami” 
przedstawiono środki, które należy podjąć 
w kontekście przeglądu dyrektywy 
2004/39/WE. Celem sprawozdania 
Międzynarodowej Organizacji Komisji 
Papierów Wartościowych (IOSCO) z 
września 2011 r. w sprawie Zasad 
regulacji i nadzoru nad rynkiem 
towarowych instrumentów pochodnych 
jest ułatwienie zapewnienia, by rynek 
fizycznych towarowych instrumentów 
pochodnych spełniał swoje podstawowe 
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funkcje w zakresie ustalania poziomu cen 
równowagi i zabezpieczeń, a jednocześnie 
funkcjonował w sposób wolny od 
manipulacji i niezależny od systemów 
obrotu wywołującego nadużycia, a IOSCO 
podkreśla kluczowe znaczenie 
przejrzystości.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ rynki towarowe są w pewnej mierze powiązane ze sobą w skali globalnej, należy 
wziąć pod uwagę prace prowadzone przez IOSCO i publikowane przez nią zalecenia. W 
sprawozdaniu znalazły się zalecenia ułatwiające zapewnienie, by rynek fizycznych 
towarowych instrumentów pochodnych spełniał swoje podstawowe funkcje w zakresie 
ustalania poziomu cen równowagi i zabezpieczeń, a jednocześnie funkcjonował w sposób 
wolny od manipulacji i obrotu wywołującego nadużycia. Zasady pomagają władzom w 
tworzeniu właściwego podejścia w zakresie regulacji i nadzoru.

Poprawka 340
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 83a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83a) W kwietniu 2011 r. grupa 
zadaniowa IOSCO do spraw rynków 
towarowych kontraktów terminowych typu 
future przedłożyła formalne sprawozdanie 
Radzie Stabilności Finansowej, 
stwierdzając, że: „Uprawnienia 
interwencyjne powinny obejmować 
sformalizowane uprawnienia do 
zarządzania pozycją, w tym prawo do 
ustanowienia ograniczeń pozycji ex ante, 
o ile to właściwe, podejmowania działań 
wobec pozycji mogących potencjalnie 
naruszyć prawidłowe funkcjonowanie 
rynku na dowolnym etapie kontraktu, 
uprawnienia do ustanawiania ograniczeń 
zmienności cen w danym okresie (np. 
śróddziennym); lub wstrzymywania obrotu 
i ustanawiania okresów ochłonięcia, a 



PE489.463v01-00 122/144 AM\901763PL.doc

PL

wszystkie te działania powinny być 
ostrożnie zaplanowane i zastosowane w 
kontekście każdego rynku towarowych 
kontraktów terminowych typu future.”

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno IOSCO, jak i grupa G20 przeprowadziły szerokie prace w dziedzinie towarowych 
instrumentów pochodnych; należy uznać te działania i włączyć je do MiFID, aby zrealizować 
zalecenia ekspertów w tej dziedzinie i zapewnić możliwie jak najlepszą koordynację w skali 
światowej.

Poprawka 341
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 83b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83b) To podejście zostało formalnie 
zatwierdzone przez ministrów rolnictwa 
G20 w ich deklaracji z dnia 23 czerwca 
2011 r. z Paryża: „Popieramy ministrów 
finansów i zarządy banków centralnych 
krajów G20, którzy na swoim spotkaniu w 
Waszyngtonie w dniach 14-15 kwietnia 
2011 r. podkreślili potrzebę poddania 
uczestników rynku towarowych 
instrumentów pochodnych odpowiednim 
regulacjom i nadzorowi, wzywając do 
zwiększenia przejrzystości na rynkach 
kasowych i instrumentów pochodnych, co 
wcześniej zalecała IOSCO, a także 
oczekując na ukończenie we wrześniu 
2011 r. prac nad zaleceniami IOSCO w 
sprawie uregulowania tej dziedziny i 
nadzoru nad nią, zwłaszcza w celu 
rozwiązania problemu nadużyć i 
manipulacji na rynku, na przykład za 
pomocą sformalizowanych uprawnień do 
zarządzania pozycją, w tym prawa do 
ustanowienia ograniczeń pozycji ex ante, 
o ile to właściwe, oprócz innych praw do 
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podejmowania interwencji.”

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno IOSCO, jak i grupa G20 przeprowadziły szerokie prace w dziedzinie towarowych 
instrumentów pochodnych; należy uznać te działania i włączyć je do MiFID, aby zrealizować 
zalecenia ekspertów w tej dziedzinie i zapewnić możliwie jak najlepszą koordynację w skali 
światowej.

Poprawka 342
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 83c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83c) We wrześniu 2011 r. IOSCO przyjął 
swoje Zasady regulacji i nadzoru nad 
rynkami towarowymi, obejmujące: zasady 
tworzenia kontraktów; zasady nadzoru 
nad rynkami towarowych instrumentów 
pochodnych; zasady postępowania z 
nieprawidłowo funkcjonującymi rynkami 
towarowych instrumentów pochodnych, 
obejmujące uprawnienia do zarządzania 
pozycją, w tym prawo do ustanowienia 
ograniczeń pozycji; zasady egzekucji i 
wymiany informacji; oraz zasady służące 
wzmocnieniu funkcji ustalania poziomu 
cen równowagi na rynkach towarowych 
instrumentów pochodnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno IOSCO, jak i grupa G20 przeprowadziły szerokie prace w dziedzinie towarowych 
instrumentów pochodnych; należy uznać te działania i włączyć je do MiFID, aby zrealizować 
zalecenia ekspertów w tej dziedzinie i zapewnić możliwie jak najlepszą koordynację w skali 
światowej.
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Poprawka 343
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 83d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83d) Następnie Zasady IOSCO zostały 
zatwierdzone przez szczyt państw grupy 
G20 w Cannes w dniu 4 listopada 2011 r., 
na którym stwierdzono: „w ramach 
naszego programu regulacji finansowych 
zatwierdzamy zalecenia IOSCO służące 
wzmocnieniu regulacji rynku towarowych 
instrumentów pochodnych i nadzoru nad 
nim. Zgadzamy się, że organom 
regulacyjnym rynku należy przyznać 
skuteczne uprawnienia do interwencji dla 
zapobiegania nadużyciom na rynku. W 
szczególności organy regulacyjne rynku 
powinny mieć i wykorzystywać formalne 
uprawnienia do zarządzania pozycją, 
oprócz innych praw do podejmowania 
interwencji, w tym prawo do ustanowienia 
ograniczeń pozycji ex ante, o ile to 
właściwe.”

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno IOSCO, jak i grupa G20 przeprowadziły szerokie prace w dziedzinie towarowych 
instrumentów pochodnych; należy uznać te działania i włączyć je do MiFID, aby zrealizować 
zalecenia ekspertów w tej dziedzinie i zapewnić możliwie jak najlepszą koordynację w skali 
światowej.

Poprawka 344
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 84 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84) Uprawnienia przyznane właściwym 
organom należy uzupełnić o wyraźne 
prawo do żądania od każdej osoby 
informacji na temat wielkości i celu 
pozycji w instrumentach pochodnych 
związanych z towarami oraz prawo do 
żądania od takiej osoby podjęcia kroków 
mających na celu ograniczenie wielkości 
pozycji w instrumentach pochodnych.

(84) Uprawnienia przyznane właściwym 
organom należy uzupełnić o wyraźne 
prawo do regularnego otrzymywania od 
każdej osoby informacji na temat wielkości 
i celu pozycji w instrumentach pochodnych 
związanych z towarami oraz prawo do 
żądania od takiej osoby podjęcia kroków 
mających na celu ograniczenie wielkości 
pozycji w instrumentach pochodnych.

Or. en

Poprawka 345
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 85 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85) Właściwym organom należy przyznać 
wyraźne uprawnienia do ograniczania 
możliwości zawierania przez dowolną 
osobę lub kategorię osób transakcji, 
których przedmiotem są instrumenty 
pochodne związane z towarami. 
Stosowanie ograniczenia powinno być 
możliwe zarówno w przypadku 
indywidualnych transakcji, jak i pozycji 
kumulowanych przez dłuższy okres czasu. 
W szczególności w tym drugim przypadku 
właściwy organ powinien zadbać o to, by 
ograniczenia tych pozycji nie miały 
charakteru dyskryminacyjnego, były 
wyraźnie sformułowane, należycie 
uwzględniały specyfikę danego rynku oraz 
były konieczne w celu zagwarantowania 
integralności i uporządkowanego 
funkcjonowania rynku.

(85) Właściwym organom należy przyznać 
wyraźne uprawnienia do zarządzania 
pozycjami dowolnej osoby lub kategorii 
osób, których przedmiotem są kontrakty 
na instrumenty pochodne związane z 
towarami. Właściwy organ powinien 
zadbać o to, by uprawnienia niezbędne do 
realizacji tego zarządzania pozycjami nie 
miały charakteru dyskryminacyjnego, były 
wyraźnie sformułowane, należycie 
uwzględniały specyfikę danego rynku oraz 
były konieczne w celu zagwarantowania 
integralności i uporządkowanego 
funkcjonowania rynku. Ograniczenia 
pozycji powinny być stosowane jedynie 
wówczas, kiedy to właściwe, i wyłącznie w 
miesiącu realizacji, ponieważ potencjalnie 
mogą mieć istotny negatywny wpływ na 
płynność.

Or. en
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Poprawka 346
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 85 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85) Właściwym organom należy przyznać 
wyraźne uprawnienia do ograniczania 
możliwości zawierania przez dowolną 
osobę lub kategorię osób transakcji, 
których przedmiotem są instrumenty 
pochodne związane z towarami. 
Stosowanie ograniczenia powinno być 
możliwe zarówno w przypadku 
indywidualnych transakcji, jak i pozycji 
kumulowanych przez dłuższy okres czasu. 
W szczególności w tym drugim przypadku 
właściwy organ powinien zadbać o to, by 
ograniczenia tych pozycji nie miały 
charakteru dyskryminacyjnego, były 
wyraźnie sformułowane, należycie 
uwzględniały specyfikę danego rynku oraz 
były konieczne w celu zagwarantowania 
integralności i uporządkowanego 
funkcjonowania rynku.

(85) Właściwym organom należy przyznać 
wyraźne uprawnienia do ograniczania 
możliwości zawierania przez dowolną 
osobę lub kategorię osób transakcji, 
których przedmiotem są instrumenty 
pochodne związane z towarami. 
Stosowanie ograniczenia powinno być 
możliwe zarówno w przypadku 
indywidualnych transakcji, jak i pozycji 
kumulowanych przez dłuższy okres czasu. 
W szczególności w tym drugim przypadku 
właściwy organ powinien zadbać o to, by 
ograniczenia tych pozycji nie miały 
charakteru dyskryminacyjnego, były 
wyraźnie sformułowane, należycie 
uwzględniały specyfikę danego rynku oraz 
były konieczne w celu zagwarantowania 
integralności i uporządkowanego 
funkcjonowania rynku, uzasadnionymi 
sytuacją określoną przez EUNGiPW za 
pomocą regulacyjnych standardów 
technicznych.

Or. en

Uzasadnienie

EUNGiPW powinien uzyskać uprawnienia służące ograniczeniu zmienności rynków 
towarowych oraz zapobieganiu nieprawidłowościom rynkowym.

Poprawka 347
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 85 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85) Właściwym organom należy przyznać 
wyraźne uprawnienia do ograniczania 
możliwości zawierania przez dowolną 
osobę lub kategorię osób transakcji, 
których przedmiotem są instrumenty 
pochodne związane z towarami. 
Stosowanie ograniczenia powinno być 
możliwe zarówno w przypadku 
indywidualnych transakcji, jak i pozycji 
kumulowanych przez dłuższy okres czasu. 
W szczególności w tym drugim przypadku 
właściwy organ powinien zadbać o to, by 
ograniczenia tych pozycji nie miały 
charakteru dyskryminacyjnego, były 
wyraźnie sformułowane, należycie 
uwzględniały specyfikę danego rynku oraz 
były konieczne w celu zagwarantowania 
integralności i uporządkowanego 
funkcjonowania rynku.

(85) Właściwym organom należy przyznać 
wyraźne uprawnienia do ograniczania 
możliwości zawierania przez dowolną 
osobę lub kategorię osób transakcji, 
których przedmiotem są instrumenty 
pochodne związane z towarami. 
Stosowanie ograniczenia powinno być 
możliwe zarówno w przypadku 
indywidualnych transakcji, jak i pozycji 
kumulowanych przez dłuższy okres czasu. 
W szczególności w tym drugim przypadku 
właściwy organ powinien zadbać o to, by 
ograniczenia tych pozycji nie miały 
charakteru dyskryminacyjnego, były 
wyraźnie sformułowane, należycie 
uwzględniały specyfikę danego rynku oraz 
były konieczne w celu zagwarantowania 
integralności i uporządkowanego 
funkcjonowania rynku, a także likwidacji 
nadmiernej spekulacji.

Or. en

Poprawka 348
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 86 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(86) We wszystkich systemach obrotu 
oferujących możliwość zawierania 
transakcji, których przedmiotem są 
pochodne instrumenty towarowe, powinny 
istnieć odpowiednie ograniczenia lub 
stosowne alternatywne mechanizmy 
mające na celu wspieranie płynności, 
zapobieganie nadużyciom na rynku oraz 
zapewnianie uporządkowanych warunków 
ustalania cen i rozliczania transakcji. 

(86) Oprócz uprawnień nadanych 
właściwym organom w celu ustanawiania 
ograniczeń pozycji, we wszystkich 
systemach obrotu oferujących możliwość 
zawierania transakcji, których 
przedmiotem są pochodne instrumenty 
towarowe, powinny istnieć odpowiednie 
mechanizmy zarządzania pozycją mające 
na celu wspieranie płynności, zapobieganie 
nadużyciom na rynku oraz zapewnianie 
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EUNGiPW powinien prowadzić i 
publikować wykaz zawierający krótką 
charakterystykę wszystkich takich
obowiązujących środków. Te ograniczenia 
lub mechanizmy powinny być stosowane 
w spójny sposób oraz powinny 
uwzględniać specyfikę danego rynku. 
Należy wyraźnie określić do kogo te limity 
lub mechanizmy mają zastosowanie oraz 
ewentualne zwolnienia z ich stosowania, a 
także stosowne progi ilościowe stanowiące 
przedmiotowe limity lub – w momencie 
ich przekroczenia – powodujące 
konieczność wypełnienia innych 
obowiązków. Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, w tym mających na celu 
uniknięcie rozbieżnych skutków 
wprowadzenia limitów lub mechanizmów 
mających zastosowanie do 
porównywalnych instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
w różnych systemach obrotu.

uporządkowanych warunków ustalania cen 
i rozliczania transakcji. Takie mechanizmy 
mogą obejmować na przykład wykrywanie 
tworzenia dużej koncentracji pozycji, 
zwłaszcza przy zbliżaniu się terminu 
rozliczenia, ograniczenia pozycji, 
ograniczenia zmienności cen, nakaz 
likwidacji lub transferu otwartych pozycji, 
zawieszenie obrotu, zmianę terminów lub 
warunków realizacji, anulowanie obrotu 
oraz wymóg zgłaszania zamiaru realizacji. 
Należy jednak stwierdzić, że jeden system 
obrotu nie jest w stanie dojrzeć 
zagregowanych pozycji zajmowanych 
przez jego członków lub uczestników w 
odniesieniu do całego rynku. Za pomocą 
regulacyjnych standardów technicznych 
EUNGiPW powinien określić główne 
cechy ujednoliconego systemu 
zarządzania pozycją oraz prowadzić i 
publikować wykaz zawierający krótką 
charakterystykę wszystkich takich 
obowiązujących środków. Te mechanizmy 
powinny być stosowane w spójny sposób 
oraz powinny uwzględniać specyfikę 
danego rynku. Należy wyraźnie określić do 
kogo te limity lub mechanizmy mają 
zastosowanie oraz ewentualne zwolnienia z 
ich stosowania, a także stosowne progi 
ilościowe stanowiące przedmiotowe limity 
lub – w momencie ich przekroczenia –
powodujące konieczność wypełnienia 
innych obowiązków. Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, w tym mających na 
celu uniknięcie rozbieżnych skutków 
wprowadzenia mechanizmów mających 
zastosowanie do porównywalnych 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu w różnych systemach 
obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że w MiFID II proponuje się nadanie właściwym organom uprawnień do 
ustanawiania ograniczeń pozycji oraz pewnych środków, jakie muszą być podjęte przez 
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systemy obrotu. Te środki powinny mieć charakter uzupełniający, a nie powielający. Istnieje 
wiele sposobów, za pomocą których systemy obrotu mogą podejmować i podejmują działania 
na rzecz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynków. Należy to uznać, a ograniczenia 
pozycji powinny być przykładami środków przyjmowanych przez systemy obrotu, ale nie 
powinny mieć charakteru obowiązkowego.

Poprawka 349
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 86 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(86) We wszystkich systemach obrotu 
oferujących możliwość zawierania 
transakcji, których przedmiotem są 
pochodne instrumenty towarowe, powinny 
istnieć odpowiednie ograniczenia lub 
stosowne alternatywne mechanizmy 
mające na celu wspieranie płynności, 
zapobieganie nadużyciom na rynku oraz 
zapewnianie uporządkowanych warunków
ustalania cen i rozliczania transakcji. 
EUNGiPW powinien prowadzić i 
publikować wykaz zawierający krótką 
charakterystykę wszystkich takich 
obowiązujących środków. Te ograniczenia 
lub mechanizmy powinny być stosowane 
w spójny sposób oraz powinny 
uwzględniać specyfikę danego rynku.
Należy wyraźnie określić do kogo te limity 
lub mechanizmy mają zastosowanie oraz 
ewentualne zwolnienia z ich stosowania, a 
także stosowne progi ilościowe stanowiące 
przedmiotowe limity lub – w momencie 
ich przekroczenia – powodujące 
konieczność wypełnienia innych 
obowiązków. Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, w tym mających na celu 
uniknięcie rozbieżnych skutków 
wprowadzenia limitów lub mechanizmów 
mających zastosowanie do 
porównywalnych instrumentów 

(86) We wszystkich systemach obrotu 
oferujących możliwość zawierania 
transakcji, których przedmiotem są 
pochodne instrumenty towarowe, powinny 
istnieć odpowiednie ograniczenia i
stosowne dodatkowe mechanizmy mające 
na celu wspieranie płynności, zapobieganie 
nadużyciom na rynku oraz zapewnianie 
prawidłowej funkcji ustalania poziomu 
cen równowagi i warunków rozliczania 
transakcji, a także likwidację nadmiernej 
spekulacji. EUNGiPW powinien 
prowadzić i publikować wykaz 
zawierający krótką charakterystykę 
wszystkich takich obowiązujących 
środków. Te ograniczenia i mechanizmy 
powinny być stosowane w spójny sposób 
oraz powinny uwzględniać specyfikę 
danego rynku. Należy wyraźnie określić do 
kogo te limity lub mechanizmy mają 
zastosowanie oraz ewentualne zwolnienia z 
ich stosowania, a także stosowne progi 
ilościowe i jakościowe stanowiące 
przedmiotowe limity lub – w momencie 
ich przekroczenia – powodujące 
konieczność wypełnienia innych 
obowiązków. Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
w tym mających na celu uniknięcie 
rozbieżnych skutków wprowadzenia 
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pochodnych będących przedmiotem obrotu 
w różnych systemach obrotu.

limitów i mechanizmów mających 
zastosowanie do porównywalnych 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu w różnych systemach 
obrotu.

Or. en

Poprawka 350
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 87 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(87) Systemy, w których prowadzony jest 
obrót najpłynniejszymi pochodnymi 
instrumentami towarowymi, powinny 
publikować zbiorcze tygodniowe 
zestawienie utrzymywanych pozycji 
według różnych poszczególnych 
uczestników rynku, w tym klientów tych 
uczestników niezawierających transakcji 
na własny rachunek. Kompleksowe i 
szczegółowe zestawienie według rodzaju i 
tożsamości uczestników rynku powinno 
być udostępniane właściwemu organowi 
na jego żądanie.

(87) Systemy, w których prowadzony jest 
obrót najpłynniejszymi pochodnymi 
instrumentami towarowymi, powinny 
publikować zbiorcze tygodniowe 
zestawienie utrzymywanych pozycji 
według różnych poszczególnych 
uczestników rynku, w tym klientów tych 
uczestników niezawierających transakcji 
na własny rachunek. Kompleksowe i 
szczegółowe zestawienie według rodzaju i 
tożsamości uczestników rynku powinno 
być regularnie przekazywane właściwemu 
organowi.

Or. en

Poprawka 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) Uwzględniając komunikat ministrów 
finansów państw z grupy G20 oraz 
prezesów banków centralnych z dnia 15 

skreślony
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kwietnia 2011 r. w sprawie zapewnienia 
objęcia uczestników rynków pochodnych 
instrumentów towarowych stosowną 
regulacją i nadzorem, należy 
zmodyfikować wyłączenia z zakresu 
stosowania dyrektywy 2004/39/WE, 
którym podlegają różni uczestnicy aktywni 
na rynkach pochodnych instrumentów 
towarowych w celu dalszego utrzymania 
zwolnienia w stosunku do działalności 
prowadzonej przez firmy, które nie 
wchodzą w skład grupy finansowej, 
polegającej na zabezpieczaniu ryzyka 
związanego z produkcją oraz innych 
rodzajów ryzyka oraz na świadczeniu – w 
ramach działalności dodatkowej – na 
rzecz klientów korzystających z usług 
stanowiących główny rodzaj działalności 
danej firmy usług inwestycyjnych 
dotyczących pochodnych instrumentów 
towarowych lub egzotycznych 
instrumentów pochodnych, a włączenia w 
zakres stosowania niniejszej dyrektywy 
firm specjalizujących się w obrocie 
towarami i pochodnymi instrumentami 
towarowymi.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszym punkcie preambuły nie uwzględnia się wąskich zwolnień w art. 2 oraz wywołuje 
się niepewność.

Poprawka 352
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) Uwzględniając komunikat ministrów 
finansów państw z grupy G20 oraz 
prezesów banków centralnych z dnia 15 
kwietnia 2011 r. w sprawie zapewnienia 
objęcia uczestników rynków pochodnych 
instrumentów towarowych stosowną 

(88) Uwzględniając komunikat ministrów 
finansów państw z grupy G20 oraz 
prezesów banków centralnych z dnia 15 
kwietnia 2011 r. w sprawie zapewnienia 
objęcia uczestników rynków pochodnych 
instrumentów towarowych stosowną 
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regulacją i nadzorem, należy 
zmodyfikować wyłączenia z zakresu 
stosowania dyrektywy 2004/39/WE, 
którym podlegają różni uczestnicy aktywni 
na rynkach pochodnych instrumentów 
towarowych w celu dalszego utrzymania 
zwolnienia w stosunku do działalności 
prowadzonej przez firmy, które nie 
wchodzą w skład grupy finansowej, 
polegającej na zabezpieczaniu ryzyka 
związanego z produkcją oraz innych 
rodzajów ryzyka oraz na świadczeniu – w 
ramach działalności dodatkowej – na rzecz 
klientów korzystających z usług 
stanowiących główny rodzaj działalności 
danej firmy usług inwestycyjnych 
dotyczących pochodnych instrumentów 
towarowych lub egzotycznych 
instrumentów pochodnych, a włączenia w 
zakres stosowania niniejszej dyrektywy 
firm specjalizujących się w obrocie 
towarami i pochodnymi instrumentami 
towarowymi.

regulacją i nadzorem, należy 
zmodyfikować wyłączenia z zakresu 
stosowania dyrektywy 2004/39/WE, 
którym podlegają różni uczestnicy aktywni 
na rynkach pochodnych instrumentów 
towarowych w celu dalszego utrzymania 
zwolnienia w stosunku do działalności 
prowadzonej przez firmy, które nie 
wchodzą w skład grupy finansowej, 
polegającej na zabezpieczaniu ryzyka 
związanego z produkcją oraz innych 
rodzajów ryzyka oraz na świadczeniu – w 
ramach działalności dodatkowej – na rzecz 
klientów korzystających z usług 
stanowiących główny rodzaj działalności 
danej firmy usług inwestycyjnych 
dotyczących pochodnych instrumentów 
towarowych lub egzotycznych 
instrumentów pochodnych. Należy mieć 
przy tym na uwadze, że firmy, których 
główna działalność to produkowanie lub 
dostarczanie towarów i które na własny 
rachunek obracają towarowymi 
instrumentami pochodnymi w ramach 
działalności dodatkowej, już podlegają 
regulacjom sektorowym takim jak 
rozporządzenie (UE) nr 1227/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (REMIT) oraz specjalnemu 
nadzorowi i obowiązkowi 
sprawozdawczemu w odniesieniu do 
transakcji na rynku kasowym oraz typu 
forward w świetle rozporządzenia (UE) nr 
…/… [EMIR] w zakresie standardowych 
transakcji dotyczących instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym. Firmy 
specjalizujące się w obrocie towarami i 
pochodnymi instrumentami towarowymi 
należy jednak włączyć w zakres 
stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. de
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Uzasadnienie

Firmy, które są już objęte zakresem EMIR oraz uregulowaniami dla poszczególnych sektorów 
(np. rozporządzenie (WE) nr 2011/1227, REMIT), powinny wciąż podlegać wyłączeniu z 
zakresu stosowania MiFID, pod warunkiem, że ich działalność ma charakter dodatkowy w 
stosunku do ich głównej działalności. Rozporządzenie REMIT przewiduje skuteczne i 
adekwatne ramy nadzoru rynku oraz wymogi sprawozdań z transakcji, przy czym są w nim 
jasno sformułowane transakcje, które nie wchodzą w zakres stosowania MiFID. Ponadto 
rozporządzenie EMIR będzie również stanowiło ramy dla sprawozdań z transakcji oraz 
centralnego systemu rozliczeń, a także dla innych zobowiązań związanych z zarządzaniem 
ryzykiem.

Poprawka 353
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88)Uwzględniając komunikat ministrów 
finansów państw z grupy G20 oraz 
prezesów banków centralnych z dnia 15 
kwietnia 2011 r. w sprawie zapewnienia 
objęcia uczestników rynków pochodnych 
instrumentów towarowych stosowną 
regulacją i nadzorem, należy 
zmodyfikować wyłączenia z zakresu 
stosowania dyrektywy 2004/39/WE, 
którym podlegają różni uczestnicy aktywni 
na rynkach pochodnych instrumentów 
towarowych w celu dalszego utrzymania 
zwolnienia w stosunku do działalności 
prowadzonej przez firmy, które nie 
wchodzą w skład grupy finansowej, 
polegającej na zabezpieczaniu ryzyka 
związanego z produkcją oraz innych 
rodzajów ryzyka oraz na świadczeniu – w 
ramach działalności dodatkowej – na rzecz 
klientów korzystających z usług 
stanowiących główny rodzaj działalności 
danej firmy usług inwestycyjnych 
dotyczących pochodnych instrumentów 
towarowych lub egzotycznych
instrumentów pochodnych, a włączenia w 

(88)Uwzględniając komunikat ministrów 
finansów państw z grupy G20 oraz 
prezesów banków centralnych z dnia 15 
kwietnia 2011 r. w sprawie zapewnienia 
objęcia uczestników rynków pochodnych 
instrumentów towarowych stosowną 
regulacją i nadzorem, należy 
zmodyfikować wyłączenia z zakresu 
stosowania dyrektywy 2004/39/WE, 
którym podlegają różni uczestnicy aktywni 
na rynkach pochodnych instrumentów 
towarowych w celu dalszego utrzymania 
zwolnienia w stosunku do działalności 
prowadzonej przez firmy, które nie 
wchodzą w skład grupy finansowej, 
polegającej na zabezpieczaniu ryzyka 
związanego z produkcją oraz innych 
rodzajów ryzyka oraz na świadczeniu – w 
ramach działalności dodatkowej – na rzecz 
klientów korzystających z usług 
stanowiących główny rodzaj działalności 
danej firmy usług inwestycyjnych 
dotyczących pochodnych instrumentów 
towarowych lub egzotycznych 
instrumentów pochodnych, o ile wielkość 
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zakres stosowania niniejszej dyrektywy 
firm specjalizujących się w obrocie 
towarami i pochodnymi instrumentami 
towarowymi.

lub wpływ tej działalności są na tym rynku 
nieistotne, a włączenia w zakres 
stosowania niniejszej dyrektywy firm 
specjalizujących się w obrocie towarami i 
pochodnymi instrumentami towarowymi.

Or. en

Poprawka 354
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 88a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88a) Zgodnie z komunikatem grupy G20 
oraz dla wsparcia harmonizacji globalnej 
i uniknięcia arbitrażu regulacyjnego w 
definicji pochodnego instrumentu 
finansowego należy wyraźniej wyłączyć 
wszelkie kontrakty na sprzedaż towarów z 
przyszłą lub opóźnioną dostawą, o ile 
transakcja nie wykazuje cech innych 
pochodnych instrumentów finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest jednoznaczne wykluczenie produktów dostarczonych w przyszłości, aby 
ostatecznie wyjaśnić, że produkty te nie będą uznawane za „pochodne instrumenty 
finansowe”, niezależnie od miejsca realizacji. Ta propozycja dostosowałaby prawodawstwo 
UE do definicji transakcji typu swap zawartej w amerykańskiej ustawie Dodda-Franka, w 
której kontraktów opartych na przyszłej dostawie towarów nie uznaje się za transakcje typu 
swap.

Poprawka 355
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 89 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(89) Pożądane jest ułatwienie dostępu do 
kapitału mniejszym i średnim 
przedsiębiorstwom oraz ułatwienie 
dalszego rozwoju specjalistycznych 
rynków, które stawiają sobie za cel 
zaspokojenie potrzeb mniejszych i średnich 
emitentów. Te rynki, które zwykle 
funkcjonują na podstawie niniejszej 
dyrektywy w formie MTF, są powszechnie 
znane jako rynki MŚP, rynki na rzecz 
wzrostu lub rynki młodych spółek. 
Utworzenie w kategorii MTF nowej 
podkategorii rynku na rzecz wzrostu MŚP 
oraz rejestracja tych rynków powinna 
zwiększyć ich widoczność i znaczenie oraz 
pomóc w opracowaniu wspólnych 
ogólnoeuropejskich standardów 
regulacyjnych dla tych rynków.

(89) Pożądane jest ułatwienie dostępu do 
kapitału mniejszym i średnim 
przedsiębiorstwom oraz ułatwienie 
dalszego rozwoju specjalistycznych 
rynków, które stawiają sobie za cel 
zaspokojenie potrzeb mniejszych i średnich 
emitentów. Te rynki, które zwykle 
funkcjonują na podstawie niniejszej 
dyrektywy w formie MTF, są powszechnie 
znane jako rynki MŚP, rynki na rzecz 
wzrostu lub rynki młodych spółek. 
Utworzenie w kategorii MTF nowej 
podkategorii rynku na rzecz wzrostu MŚP 
oraz rejestracja tych rynków powinna 
zwiększyć ich widoczność i znaczenie oraz 
pomóc w opracowaniu wspólnych 
ogólnoeuropejskich standardów 
regulacyjnych dla tych rynków. Należy 
skoncentrować się na tym, w jaki sposób 
zapewnić w przyszłości prawodawstwo 
służące dalszemu wspieraniu i promocji 
wykorzystywania tego rynku jako nowej 
kategorii aktywów, które będą atrakcyjne 
dla inwestorów. Wszelkie pozostałe 
uregulowania dotyczące rynku UE 
powinny zostać zaktualizowane w celu 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
oraz zapewnienia dalszych zachęt dla 
notowania MŚP na rynkach na rzecz 
wzrostu MŚP.

Or. en

Poprawka 356
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 94 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(94) Zważywszy na znaczny wpływ oraz 
udział w rynku różnych MTF, należy 

(94) Zważywszy na znaczny wpływ oraz 
udział w rynku różnych MTF, należy 
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zapewnić ustanowienie odpowiednich 
mechanizmów współpracy między 
właściwym organem dla MTF oraz 
właściwym organem w jurysdykcji, w 
której MTF świadczy usługi. Aby 
uprzedzić wszelkie tego rodzaju zmiany, 
które mogą nastąpić w przyszłości, wymóg 
ten należy rozszerzyć na OTF.

zapewnić ustanowienie odpowiednich 
mechanizmów współpracy między 
właściwym organem dla MTF oraz 
właściwym organem w jurysdykcji, w 
której MTF świadczy usługi.

Or. en

Poprawka 357
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 99 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(99) W celu wykrywania potencjalnych 
naruszeń właściwe organy powinny 
dysponować niezbędnymi uprawnieniami 
dochodzeniowymi oraz powinny ustanowić 
skuteczne mechanizmy zachęcające do 
zgłaszania potencjalnych lub faktycznych 
naruszeń. Mechanizmy te powinny 
funkcjonować bez uszczerbku dla 
stosownych środków ochronnych 
przysługujących oskarżonym. Należy 
ustanowić odpowiednie procedury 
gwarantujące osobie, wobec której 
zgłoszono zarzuty, prawo do obrony oraz 
przedstawienia wyjaśnień przed wydaniem 
ostatecznej decyzji w jej sprawie, a także 
prawo do odwołania się do sądu od 
decyzji, która jej dotyczy.

(99) W celu wykrywania potencjalnych 
naruszeń właściwe organy powinny 
dysponować niezbędnymi uprawnieniami 
dochodzeniowymi oraz powinny ustanowić 
skuteczne i niezawodne mechanizmy 
zachęcające do zgłaszania potencjalnych 
lub faktycznych naruszeń. Należy 
zapewnić odpowiednią ochronę i pełną 
anonimowość pracownikom, którzy 
donieśli o naruszeniu przepisów przez 
własną instytucję. Mechanizmy te 
powinny funkcjonować bez uszczerbku dla 
stosownych środków ochronnych 
przysługujących oskarżonym. Należy 
ustanowić odpowiednie procedury 
gwarantujące osobie, wobec której 
zgłoszono zarzuty, prawo do obrony oraz 
przedstawienia wyjaśnień przed wydaniem 
ostatecznej decyzji w jej sprawie, a także 
prawo do odwołania się do sądu od 
decyzji, która jej dotyczy.

Or. en
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Poprawka 358
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 101 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(101) Niniejsza dyrektywa powinna 
obowiązywać, nie naruszając żadnych 
przepisów prawa państw członkowskich 
dotyczących sankcji karnych.

(101) Niniejsza dyrektywa obowiązuje, nie 
naruszając żadnych przepisów prawa 
państw członkowskich dotyczących sankcji 
karnych.

Or. en

Uzasadnienie

Dokładniejsze sformułowanie.

Poprawka 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 108 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(108) Standardy techniczne dotyczące 
usług finansowych powinny zapewniać 
spójna harmonizację oraz należytą ochronę 
depozytariuszy, inwestorów i 
konsumentów w całej Unii. Zważywszy że 
EUNGiPW jest organem dysponujący 
wysoko specjalistyczną wiedzą, 
skutecznym i właściwym rozwiązaniem 
jest powierzenie EUNGiPW zadania 
opracowania projektu regulacyjnych i 
wykonawczych standardów technicznych, 
które nie przewidują alternatywnych 
wariantów polityki, celem ich przedłożenia 
Komisji.

(108) Standardy techniczne dotyczące 
usług finansowych powinny zapewniać 
spójna harmonizację oraz należytą ochronę 
depozytariuszy, inwestorów i 
konsumentów w całej Unii. Zważywszy że 
EUNGiPW jest organem dysponujący 
wysoko specjalistyczną wiedzą, 
skutecznym i właściwym rozwiązaniem 
jest powierzenie EUNGiPW zadania 
opracowania projektu regulacyjnych i 
wykonawczych standardów technicznych, 
które nie przewidują alternatywnych 
wariantów polityki, celem ich przedłożenia 
Komisji. Dla zapewnienia konsekwentnej 
ochrony inwestorów i konsumentów we 
wszystkich sektorach usług finansowych, 
EUNGiPW powinien realizować swoje 
zadania w możliwie szerokim zakresie w 
ścisłej współpracy z pozostałymi dwoma 



PE489.463v01-00 138/144 AM\901763PL.doc

PL

europejskimi urzędami nadzoru w ramach 
wspólnego komitetu.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia konsekwentnej ochrony inwestorów i konsumentów we wszystkich sektorach 
usług finansowych, EUNGiPW powinien w możliwie szerokim zakresie ściśle współpracować 
z pozostałymi dwoma europejskimi urzędami nadzoru w ramach wspólnego komitetu. EBC.

Poprawka 360
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 108 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(108) Standardy techniczne dotyczące 
usług finansowych powinny zapewniać 
spójna harmonizację oraz należytą ochronę 
depozytariuszy, inwestorów i 
konsumentów w całej Unii. Zważywszy że 
EUNGiPW jest organem dysponujący 
wysoko specjalistyczną wiedzą, 
skutecznym i właściwym rozwiązaniem 
jest powierzenie EUNGiPW zadania 
opracowania projektu regulacyjnych i 
wykonawczych standardów technicznych, 
które nie przewidują alternatywnych 
wariantów polityki, celem ich przedłożenia 
Komisji.

(108) Standardy techniczne dotyczące 
usług finansowych powinny zapewniać 
spójna harmonizację oraz należytą ochronę 
depozytariuszy, inwestorów i 
konsumentów w całej Unii. Zważywszy że 
EUNGiPW jest organem dysponujący 
wysoko specjalistyczną wiedzą, 
skutecznym i właściwym rozwiązaniem 
jest powierzenie EUNGiPW zadania 
opracowania projektu regulacyjnych i 
wykonawczych standardów technicznych, 
które nie przewidują alternatywnych 
wariantów polityki, celem ich przedłożenia 
Komisji. Dla zapewnienia konsekwentnej 
ochrony inwestorów i konsumentów we 
wszystkich sektorach usług finansowych, 
EUNGiPW powinien realizować swoje 
zadania w możliwie szerokim zakresie w 
ścisłej współpracy z pozostałymi dwoma 
europejskimi urzędami nadzoru w ramach 
wspólnego komitetu.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia konsekwentnej ochrony inwestorów i konsumentów we wszystkich sektorach 
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usług finansowych, EUNGiPW powinien w możliwie szerokim zakresie ściśle współpracować 
z pozostałymi dwoma europejskimi urzędami nadzoru w ramach wspólnego komitetu.

Poprawka 361
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 109 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(109) Komisja powinna przyjąć projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
opracowanych przez EUNGiPW zgodnie z 
art. 7 w odniesieniu do procedur udzielania 
zezwoleń firmom inwestycyjnymi oraz 
odrzucania wniosków tych firm o 
udzielenie zezwolenia, art. 9 i 48 w 
odniesieniu do wymogów dla organów 
zarządzających, art. 12 w odniesieniu do 
nabycia znacznego pakietu akcji, art. 27 w 
odniesieniu do obowiązku wykonywania 
zleceń na warunkach najkorzystniejszych 
dla klientów, art. 34 i 54 w odniesieniu do 
współpracy i wymiany informacji, art. 36 
w odniesieniu do swobody świadczenia 
usług inwestycyjnych i prowadzenia 
działalności inwestycyjnej, art. 37 w 
odniesieniu do ustanawiania oddziału, art. 
44 w odniesieniu do świadczenia usług 
przez firmy z państw trzecich, art. 63 w 
odniesieniu do procedur udzielania 
zezwolenia dostawcom usług w zakresie 
udostępniania informacji i odrzucania ich 
wniosków o udzielenie zezwolenia, art. 66 
i 67 w odniesieniu do wymogów 
organizacyjnych dla zatwierdzonych 
podmiotów publikujących i operatorów 
systemów publikacji informacji 
skonsolidowanych oraz art. 84 w 
odniesieniu do współpracy między 
właściwymi organami. Komisja powinna 
przyjąć te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych w drodze aktów 

(109) Komisja powinna przyjąć projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
opracowanych przez EUNGiPW zgodnie z 
art. 7 w odniesieniu do procedur udzielania 
zezwoleń firmom inwestycyjnymi oraz 
odrzucania wniosków tych firm o 
udzielenie zezwolenia, art. 9 i 48 w 
odniesieniu do wymogów dla organów 
zarządzających, art. 12 w odniesieniu do 
nabycia znacznego pakietu akcji, art. 27 w 
odniesieniu do obowiązku wykonywania 
zleceń na warunkach najkorzystniejszych 
dla klientów, art. 34 i 54 w odniesieniu do 
współpracy i wymiany informacji, art. 36 
w odniesieniu do swobody świadczenia 
usług inwestycyjnych i prowadzenia 
działalności inwestycyjnej, art. 37 w 
odniesieniu do ustanawiania oddziału, art. 
44 w odniesieniu do świadczenia usług 
przez firmy z państw trzecich, art. 59 w 
odniesieniu do stosowania zarządzania 
pozycją na rynkach towarowych 
instrumentów pochodnych, art. 63 w 
odniesieniu do procedur udzielania 
zezwolenia dostawcom usług w zakresie 
udostępniania informacji i odrzucania ich 
wniosków o udzielenie zezwolenia, art. 66 
i 67 w odniesieniu do wymogów 
organizacyjnych dla zatwierdzonych 
podmiotów publikujących i operatorów 
systemów publikacji informacji 
skonsolidowanych oraz art. 84 w 
odniesieniu do współpracy między 
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delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE 
oraz zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010.

właściwymi organami. Komisja powinna 
przyjąć te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE 
oraz zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 362
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 110 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(110) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 291 TFUE 
oraz zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010. EUNGiPW należy 
powierzyć zadanie opracowania projektów 
wykonawczych standardów technicznych 
celem ich przedłożenia Komisji w związku 
z art. 7 w odniesieniu do procedur 
udzielania firmom inwestycyjnym 
zezwolenia oraz odrzucania ich wniosków 
o udzielenie zezwolenia, art. 12 w 
odniesieniu do nabycia znacznego pakietu 
akcji, art. 18 w odniesieniu do procesu 
obrotu w zakresie finalizacji transakcji na 
MTF i OTF, art. 32, 33 i 53 w odniesieniu 
do zawieszania instrumentów i 
wycofywania ich z obrotu, art. 36 w 
odniesieniu do swobody świadczenia usług 
inwestycyjnych i prowadzenia działalności 
inwestycyjnej, art. 37 w odniesieniu do 
ustanawiania oddziału, art. 44 w 
odniesieniu do świadczenia usług przez 
firmy z państw trzecich, art. 60 w 
odniesieniu do sprawozdawczości w 
sprawie pozycji według kategorii 
uczestników rynku, art. 78 w odniesieniu 
do przekazywania EUNGiPW informacji, 

(110) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 291 TFUE 
oraz zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010. EUNGiPW należy 
powierzyć zadanie opracowania projektów 
wykonawczych standardów technicznych 
celem ich przedłożenia Komisji w związku 
z art. 7 w odniesieniu do procedur 
udzielania firmom inwestycyjnym 
zezwolenia oraz odrzucania ich wniosków 
o udzielenie zezwolenia, art. 12 w 
odniesieniu do nabycia znacznego pakietu 
akcji, art. 18 w odniesieniu do procesu 
obrotu w zakresie finalizacji transakcji na 
MTF, art. 32, 33 i 53 w odniesieniu do 
zawieszania instrumentów i wycofywania 
ich z obrotu, art. 36 w odniesieniu do 
swobody świadczenia usług 
inwestycyjnych i prowadzenia działalności 
inwestycyjnej, art. 37 w odniesieniu do 
ustanawiania oddziału, art. 44 w 
odniesieniu do świadczenia usług przez 
firmy z państw trzecich, art. 60 w 
odniesieniu do sprawozdawczości w 
sprawie pozycji według kategorii 
uczestników rynku, art. 78 w odniesieniu 
do przekazywania EUNGiPW informacji, 



AM\901763PL.doc 141/144 PE489.463v01-00

PL

art. 83 w odniesieniu do obowiązku 
współpracy, art. 84 w odniesieniu do 
współpracy między właściwymi organami, 
art. 85 w odniesieniu do wymiany 
informacji i art. 88 w odniesieniu do 
konsultacji przed udzieleniem zezwolenia.

art. 83 w odniesieniu do obowiązku 
współpracy, art. 84 w odniesieniu do 
współpracy między właściwymi organami, 
art. 85 w odniesieniu do wymiany 
informacji i art. 88 w odniesieniu do 
konsultacji przed udzieleniem zezwolenia.

Or. en

Poprawka 363
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 111 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(111) Komisja powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające ocenę 
funkcjonowania zorganizowanych platform 
obrotu, funkcjonowania systemu rynków 
na rzecz wzrostu MŚP, wpływu wymogów 
w zakresie zautomatyzowanego obrotu i 
transakcji wysokich częstotliwości, 
doświadczeń związanych z 
funkcjonowaniem mechanizmu 
zakazywania pewnych produktów lub 
praktyk oraz wpływu środków dotyczących 
rynków pochodnych instrumentów 
towarowych.

(111) Komisja powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające ocenę 
funkcjonowania zorganizowanych platform 
obrotu, funkcjonowania systemu rynków 
na rzecz wzrostu MŚP, wpływu wymogów 
w zakresie zautomatyzowanego obrotu i 
transakcji wysokich częstotliwości, 
doświadczeń związanych z 
funkcjonowaniem mechanizmu 
zakazywania pewnych produktów lub 
praktyk, wpływu wprowadzenia systemu 
publikacji skonsolidowanych informacji 
na temat instrumentów kapitałowych, w 
tym danych dotyczących ogólnego 
kształtowania się cen na rynkach, oraz 
wpływu środków dotyczących rynków 
pochodnych instrumentów towarowych.

Or. en

Poprawka 364
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 113 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(113) Ustanowienie systemu publikacji 
informacji skonsolidowanych dla 
instrumentów innych niż kapitałowe 
uważane jest za trudniejsze do wykonania 
niż stworzenie takiego systemu dla 
instrumentów kapitałowych, dlatego też 
potencjalni operatorzy tych systemów 
powinni być w stanie zdobyć 
doświadczenie z prowadzeniem tego 
drugiego systemu, zanim przystąpią do 
budowy systemu publikacji informacji 
skonsolidowanych dla instrumentów 
innych niż kapitałowe. W celu ułatwienia 
należytego ustanowienia systemów 
publikacji informacji skonsolidowanych 
dla instrumentów innych niż kapitałowe 
należy więc zapewnić przedłużony termin 
stosowania krajowych środków 
transponujących stosowne przepisy.

(113)Ustanowienie systemu publikacji 
informacji skonsolidowanych dla 
instrumentów innych niż kapitałowe 
uważane jest za trudniejsze do wykonania 
niż stworzenie takiego systemu dla 
instrumentów kapitałowych, dlatego też 
potencjalni operatorzy tych systemów 
powinni być w stanie zdobyć 
doświadczenie z prowadzeniem tego 
drugiego systemu, zanim przystąpią do 
budowy systemu publikacji informacji 
skonsolidowanych dla instrumentów 
innych niż kapitałowe. W celu ułatwienia 
należytego ustanowienia systemów 
publikacji informacji skonsolidowanych 
dla instrumentów innych niż kapitałowe 
należy więc zapewnić przedłużony termin 
stosowania krajowych środków 
transponujących stosowne przepisy. Jeżeli 
rozwiązania komercyjne nie zapewnią 
skutecznego systemu publikacji 
skonsolidowanych informacji na temat 
instrumentów innych niż kapitałowe, 
Komisja Europejska powinna opracować 
publiczne rozwiązanie w zakresie systemu 
publikacji skonsolidowanych informacji 
na temat instrumentów innych niż 
kapitałowe, pozwalające na uzyskanie 
efektywnej przejrzystości potransakcyjnej.

Or. en

Poprawka 365
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 113a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(113a) W przyszłym rozporządzeniu 
ustanawiającym ramy prawne dla 
papierów wartościowych Komisja 
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Europejska powinna zawrzeć konkretne 
propozycje legislacyjne dotyczące definicji 
przechowywania instrumentów 
finansowych, o których mowa w 
załączniku I sekcji B tiret pierwsze, i 
zarządzania nimi, rodzaju jednostek w UE 
i spoza UE, które mogą uzyskać 
zezwolenie na świadczenie tych usług, 
oraz praw i obowiązków tych jednostek 
służących zagwarantowaniu integralności 
papierów wartościowych, bezwzględnej 
przejrzystości oraz zabezpieczeniu praw 
inwestora ostatecznego.

Or. en

Poprawka 366
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 113a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(113a) Dla zapewnienia długoterminowej 
stabilności, kontroli nadzorczej i 
zrozumienia zagregowanych przepływów 
finansowych pożądane jest 
zmaksymalizowanie mapowania 
transakcji w czasie rzeczywistym lub 
zbliżonym do rzeczywistego oraz 
zautomatyzowanych procedur analizy. W 
tym celu należy wspierać normalizację 
identyfikatorów i niektórych segmentów 
przekazu danych oraz uczciwe, rozsądne i 
niedyskryminujące przepisy w zakresie 
licencjonowania, stosowane wobec 
wszystkich praw własności intelektualnej.

Or. en

Poprawka 367
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 113b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(113b) Komisja, wspólnie z EUNGiPW, 
EUNB i ERRS, powinna wspierać prace
nad identyfikatorami, które wskazują 
charakter, rodzaj treści aktywów oraz 
stopień złożoności produktów 
strukturyzowanych i złożonych.

Or. en

Uzasadnienie

Identyfikatory powinny na przykład móc wskazywać, czy produkt zawiera instrumenty 
pochodne lub instrumenty z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.


