
AM\901764PL.doc PE489.464v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2011/0298(COD)

15.5.2012

POPRAWKI
368 - 640

Projekt sprawozdania
Markus Ferber
(PE485.882v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (wersja przekształcona)

Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2011) 0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))



PE489.464v01-00 2/177 AM\901764PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\901764PL.doc 3/177 PE489.464v01-00

PL

Poprawka 368
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do firm 
inwestycyjnych, rynków regulowanych, 
dostawców usług w zakresie udostępniania 
informacji oraz firm z państw trzecich 
świadczących usługi inwestycyjne lub 
prowadzących działalność inwestycyjną w 
Unii.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do firm 
inwestycyjnych, instrumentów 
finansowych (w tym do instrumentów 
inwestycyjnych), rynków regulowanych, 
dostawców usług w zakresie udostępniania 
informacji oraz firm z państw trzecich 
świadczących usługi inwestycyjne lub 
prowadzących działalność inwestycyjną w 
Unii.

Or. nl

Poprawka 369
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do firm
inwestycyjnych, rynków regulowanych, 
dostawców usług w zakresie udostępniania 
informacji oraz firm z państw trzecich 
świadczących usługi inwestycyjne lub 
prowadzących działalność inwestycyjną w 
Unii.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do firm 
inwestycyjnych, akcjonariatu 
pracowniczego, rynków regulowanych, 
dostawców usług w zakresie udostępniania 
informacji oraz firm z państw trzecich 
świadczących usługi inwestycyjne lub 
prowadzących działalność inwestycyjną w 
Unii.

Or. en

Poprawka 370
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do instytucji kredytowych 
uprawnionych na podstawie dyrektywy 
2006/48/WE, jeżeli świadczą one jedną lub 
większą liczbę usług inwestycyjnych lub 
prowadzą działalność inwestycyjną oraz 
prowadzą sprzedaż lub świadczą 
doradztwo na rzecz klientów w odniesieniu 
do depozytów innych niż depozyty, 
których stopa zwrotu ustalana jest w 
oparciu o stopę procentową, stosuje się 
postanowienia podane poniżej:

3. Do instytucji kredytowych 
uprawnionych na podstawie dyrektywy 
2006/48/WE, jeżeli świadczą one jedną lub 
większą liczbę usług inwestycyjnych lub 
prowadzą działalność inwestycyjną oraz 
prowadzą sprzedaż lub świadczą 
doradztwo na rzecz klientów w odniesieniu 
do depozytów innych niż depozyty 
związane wyłącznie i bezpośrednio z 
podstawową referencyjną stopą 
procentową ustalaną na poziomie państwa 
członkowskiego lub UE bądź w oparciu o 
powszechnie przyjętą międzynarodową 
referencyjną stopę procentową państwa 
trzeciego, stosuje się postanowienia podane 
poniżej.

– artykuł 2 ust. 2, art. 9 ust. 6, art. 14, 16, 
17 i 18,
– rozdział II tytułu II, z wyłączeniem art. 
29 ust. 2 akapit drugi,
– rozdział III tytułu II z wyłączeniem art. 
36 ust. 2, 3 i 4 i art. 37 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 
10
– artykuł 69–80 i art. 84, 89 i 90.

Or. en

Uzasadnienie

Podana definicja stóp procentowych gwarantuje, że główne wskaźniki stóp procentowych jak 
EURIBOR, LIBOR, amerykańska stopa podstawowa Federal Reserve Rates, niezależnie od 
tego, czy są one stałe czy zmienne, uznaje się za produkty podstawowe. Inne formy stóp 
procentowych, utworzonych na podstawie wzoru, mogą zostać uznane za złożone, a w związku 
z tym za podlegające odpowiednim przepisom zgodnie z MiFID.

Poprawka 371
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do instytucji kredytowych 
uprawnionych na podstawie dyrektywy 
2006/48/WE, jeżeli świadczą one jedną lub 
większą liczbę usług inwestycyjnych lub 
prowadzą działalność inwestycyjną oraz 
prowadzą sprzedaż lub świadczą 
doradztwo na rzecz klientów w odniesieniu 
do depozytów innych niż depozyty, 
których stopa zwrotu ustalana jest w 
oparciu o stopę procentową, stosuje się 
postanowienia podane poniżej:

3. Do warunków autoryzacji i 
funkcjonowania instytucji kredytowych 
uprawnionych na podstawie dyrektywy 
2006/48/WE, jeżeli świadczą one jedną lub 
większą liczbę usług inwestycyjnych lub 
prowadzą działalność inwestycyjną oraz 
prowadzą sprzedaż lub świadczą 
doradztwo na rzecz klientów w odniesieniu 
do depozytów innych niż depozyty, 
których stopa zwrotu ustalana jest w 
oparciu o stopę procentową, stosuje się 
przepisy niniejszej dyrektywy.

– artykuł 2 ust. 2, art. 9 ust. 6, art. 14, 16,
17 i 18,
– rozdział II tytułu II, z wyłączeniem art. 
29 ust. 2 akapit drugi,
– rozdział III tytułu II z wyłączeniem art. 
36 ust. 2, 3 i 4 i art. 37 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 
10
– artykuł 69–80 i art. 84, 89 i 90.

Or. en

Poprawka 372
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do instytucji kredytowych 
uprawnionych na podstawie dyrektywy 
2006/48/WE, jeżeli świadczą one jedną lub 
większą liczbę usług inwestycyjnych lub 
prowadzą działalność inwestycyjną oraz 
prowadzą sprzedaż lub świadczą 
doradztwo na rzecz klientów w odniesieniu 
do depozytów innych niż depozyty, 
których stopa zwrotu ustalana jest w 

3. Do instytucji kredytowych 
uprawnionych na podstawie dyrektywy 
2006/48/WE, jeżeli świadczą one jedną lub 
większą liczbę usług inwestycyjnych lub 
prowadzą działalność inwestycyjną oraz 
prowadzą sprzedaż lub świadczą 
doradztwo na rzecz klientów w odniesieniu 
do depozytów innych niż depozyty, 
których stopa zwrotu ustalana jest w 
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oparciu o stopę procentową stosuje się 
postanowienia podane poniżej:

oparciu o stopę procentową, a także do 
wszelkich innych przedsiębiorstw 
wykonujących usługi inwestycyjne i/lub 
prowadzących działalność inwestycyjną 
lub oferujących instrumenty inwestycyjne
stosuje się postanowienia podane poniżej:

Or. nl

Poprawka 373
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do instytucji kredytowych 
uprawnionych na podstawie dyrektywy 
2006/48/WE, jeżeli świadczą one jedną lub 
większą liczbę usług inwestycyjnych lub 
prowadzą działalność inwestycyjną oraz 
prowadzą sprzedaż lub świadczą 
doradztwo na rzecz klientów w odniesieniu 
do depozytów innych niż depozyty, których 
stopa zwrotu ustalana jest w oparciu o 
stopę procentową stosuje się 
postanowienia podane poniżej:

3. Do instytucji kredytowych 
uprawnionych na podstawie dyrektywy 
2006/48/WE, jeżeli świadczą one jedną lub 
większą liczbę usług inwestycyjnych lub 
prowadzą działalność inwestycyjną oraz 
prowadzą sprzedaż lub świadczą 
doradztwo na rzecz klientów w odniesieniu 
do lokat strukturyzowanych, stosuje się 
postanowienia podane poniżej:

Or. en

Uzasadnienie

Depozyty sensu stricto, takie jak książeczki oszczędnościowe oraz depozyty oprocentowane 
stałą i zmienną stopą procentową, powinny zostać wyłączone z zakresu MiFID, natomiast 
należy włączyć do niego tylko lokaty strukturyzowane. 

Poprawka 374
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do instytucji kredytowych 
uprawnionych na podstawie dyrektywy 
2006/48/WE, jeżeli świadczą one jedną lub 
większą liczbę usług inwestycyjnych lub 
prowadzą działalność inwestycyjną oraz 
prowadzą sprzedaż lub świadczą 
doradztwo na rzecz klientów w odniesieniu 
do depozytów innych niż depozyty, 
których stopa zwrotu ustalana jest w 
oparciu o stopę procentową stosuje się 
postanowienia podane poniżej:

3. Do instytucji kredytowych 
uprawnionych na podstawie dyrektywy 
2006/48/WE, jeżeli świadczą one jedną lub 
większą liczbę usług inwestycyjnych lub 
prowadzą działalność inwestycyjną oraz do 
instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych, jeżeli prowadzą sprzedaż 
lub świadczą doradztwo na rzecz klientów 
w odniesieniu do depozytów innych niż 
depozyty, których stopa zwrotu ustalana 
jest w oparciu o stopę procentową, stosuje 
się postanowienia podane poniżej:

Or. en

Poprawka 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do zakładów ubezpieczeń i 
pośredników ubezpieczeniowych, w tym 
zależnych pośredników 
ubezpieczeniowych, autoryzowanych lub 
zarejestrowanych zgodnie z przepisami 
odpowiednio dyrektywy 2002/83/WE, 
dyrektywy 2009/138/WE lub dyrektywy 
2002/92/WE, prowadzą sprzedaż lub 
świadczą doradztwo na rzecz klientów w 
odniesieniu do inwestycji 
ubezpieczeniowych:
– artykuł 16 ust. 3;
– artykuły 23–26; oraz
– artykuły 69–80 and 83–91 w razie 
potrzeby nadania skuteczności powyższym 
artykułom przez właściwe organy w 
odniesieniu do inwestycji 
ubezpieczeniowych.
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Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie zaproponowanego artykułu szczegółowe części MiFID dotyczące prowadzenia 
działalności mają zastosowanie do inwestycji ubezpieczeniowych, natomiast nie mają 
zastosowania żadne niepotrzebne artykuły, które mogą mieć nieprzewidziany wpływ na 
inwestycje ubezpieczeniowe lub zakłady ubezpieczeń;

 .

Poprawka 376
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do:

1. Bez uszczerbku dla obowiązków 
sprawozdawczych, w o których mowa w 
tytule IV, niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do:

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawczość w sprawie pozycji prowadzona na rynkach towarów nie powinna być 
objęta żadnym zwolnieniem. 

Poprawka 377
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zakładów ubezpieczeń lub 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
reasekuracyjną i retrocesyjną, określonych 
w dyrektywie 2009/138/WE;

a) zakładów ubezpieczeń lub 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
reasekuracyjną i retrocesyjną, określonych 
w dyrektywie 2009/138/WE, jeżeli nie 
oferują instrumentów inwestycyjnych;
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Or. nl

Poprawka 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zakładów ubezpieczeń lub 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
reasekuracyjną i retrocesyjną, określonych 
w dyrektywie 2009/138/WE;

a) zakładów ubezpieczeń lub 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
reasekuracyjną i retrocesyjną, określonych 
w dyrektywie 2009/138/WE, z 
zastrzeżeniem art. 1 ust. 4;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy wyjątek jest konieczny, aby zapewnić skutek art. 1 ust. 4 w stosowaniu 
odpowiednich części MiFID dotyczących prowadzenia działalności do inwestycji 
ubezpieczeniowych.

Poprawka 379
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) walutowych rynków kasowych;

Or. en

Poprawka 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osób świadczących usługi inwestycyjne, 
jeżeli taka usługa jest świadczona 
okazjonalnie w trakcie wykonywania 
działalności zawodowej, a działalność ta 
jest regulowana przez przepisy ustawowe 
i wykonawcze bądź kodeks etyki 
zawodowej, które nie wykluczają 
świadczenia tej usługi;

c) osób świadczących usługi inwestycyjne, 
jeżeli taka usługa jest świadczona 
okazjonalnie w trakcie wykonywania 
działalności zawodowej, a działalność ta 
jest regulowana przez przepisy ustawowe 
i wykonawcze;

Or. en

Uzasadnienie

Kodeks etyki nie może być nigdy spójny z przepisami ustawowymi i wykonawczymi. 

Poprawka 381
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – ppkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) są członkiem lub uczestnikiem rynku 
regulowanego lub MTF lub

(ii) są członkiem lub uczestnikiem rynku 
regulowanego lub MTF bądź mają 
bezpośredni dostęp elektroniczny do rynku 
regulowanego lub MTF lub

Or. en

Poprawka 382
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – ppkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) są członkiem lub uczestnikiem rynku 
regulowanego lub MTF lub

(ii) są członkiem lub uczestnikiem rynku 
regulowanego lub MTF, a ich działalności 
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nie stanowią transakcje wykonywane z 
wysoką częstotliwością lub

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie wyłączeń powinno być bardziej ukierunkowane, aby włączyć do zakresu MiFID 
działalność obejmującą transakcje wykonywane z wysoką częstotliwością, bez konsekwencji 
dla rodzajów działalności lub firm, które nie są głównym przedmiotem MiFID.

Poprawka 383
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – ppkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) są członkiem lub uczestnikiem rynku 
regulowanego lub MTF lub

(ii) są członkiem lub uczestnikiem rynku 
regulowanego lub MTF, a ich działalności 
nie stanowią transakcje wykonywane z 
wysoką częstotliwością zgodnie z art. 4 lub

Or. en

Poprawka 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – ppkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) korzystają z algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustanowić wymogi mające zastosowanie do firm korzystających z algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych i firm zajmujących się transakcjami przeprowadzanymi z 
wysoką częstotliwością, niezależnie od tego, czy przeprowadzają one transakcje w imieniu 
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klientów czy na własny rachunek, ponieważ realizowanie transakcji na własny rachunek nie 
zmniejsza obaw leżących u podstaw potrzeby regulowania i nadzorowania algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, biorąc pod uwagę złożoność, wrażliwość i wagę ryzyka oraz 
kwestii związanych z tego rodzaju działalnością transakcyjną. (sugestia EBC).

Poprawka 385
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – ppkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) korzystają z algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych; lub

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustanowić wymogi mające zastosowanie do firm korzystających z algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych i firm zajmujących się transakcjami przeprowadzanymi z 
wysoką częstotliwością, niezależnie od tego, czy przeprowadzają one transakcje w imieniu 
klientów czy na własny rachunek, ponieważ realizowanie transakcji na własny rachunek nie 
zmniejsza obaw leżących u podstaw potrzeby regulowania i nadzorowania algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, biorąc pod uwagę złożoność, wrażliwość i wagę ryzyka oraz 
kwestii związanych z tego rodzaju działalnością transakcyjną.

Poprawka 386
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – ppkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) realizują transakcje na własny 
rachunek korzystając z algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka oparta na sugestii Komisji zawartej w dokumencie roboczym na temat transakcji 
wykonywanych z wysoką częstotliwością. Konieczne jest dopilnowanie, aby wszystkie 
podmioty dokonujące transakcji o wysokiej częstotliwości były objęte zakresem dyrektywy.

Poprawka 387
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – ppkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) właściwe organy uznają, że ich 
obecność na rynku jest znacząca;

Or. en

Poprawka 388
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – ppkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) realizują transakcje na własny 
rachunek w drodze realizacji zleceń 
klientów;

(iii) realizują transakcje na własny 
rachunek w przypadku realizacji zleceń 
klientów;

Or. en

Poprawka 389
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – ppkt (iii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) realizują transakcje na własny 
rachunek w drodze realizacji zleceń 
klientów;

(iii) realizują transakcje na własny 
rachunek w przypadku realizacji zleceń 
klientów poza rynkiem regulowanym lub 
MTF w zorganizowany sposób, często i 
systematycznie, poprzez zapewnienie 
systemu dostępnego dla osób trzecich, aby 
zawierać z nimi transakcje;

Or. en

Poprawka 390
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – ppkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) nie są operatorami zobowiązanymi 
do przestrzegania wymogów określonych 
w dyrektywie 2003/87/WE (dotyczącej 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych) w przypadku 
uprawnień do emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy objąć zakresem MIFID inne podmioty przeprowadzające transakcje w ramach ETS.

Poprawka 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

To wyłączenie nie ma zastosowania do skreślony
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osób zwolnionych na podstawie art. 2 ust. 
1 lit. i), które zawierają na własny 
rachunek transakcje, których 
przedmiotem są instrumenty finansowe, 
jako członkowie lub uczestnicy rynku 
regulowanego lub MTF, w tym w 
charakterze animatorów rynku w 
stosunku do pochodnych instrumentów 
towarowych, uprawnień do emisji lub 
związanych z nimi instrumentów 
pochodnych;

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy animatorzy rynku i członkowie rynku regulowanego lub MTF powinni być 
autoryzowani jako firmy inwestycyjne, niezależnie od rodzaju instrumentu finansowego, 
stanowiącego przedmiot przeprowadzanych przez nie transakcji.

Poprawka 392
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

To wyłączenie nie ma zastosowania do 
osób zwolnionych na podstawie art. 2 ust. 
1 lit. i), które zawierają na własny 
rachunek transakcje, których 
przedmiotem są instrumenty finansowe, 
jako członkowie lub uczestnicy rynku 
regulowanego lub MTF, w tym w 
charakterze animatorów rynku w 
stosunku do pochodnych instrumentów 
towarowych, uprawnień do emisji lub 
związanych z nimi instrumentów 
pochodnych;

skreślony

Or. en
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Poprawka 393
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

To wyłączenie nie ma zastosowania do 
osób zwolnionych na podstawie art. 2 ust. 
1 lit. i), które zawierają na własny 
rachunek transakcje, których 
przedmiotem są instrumenty finansowe, 
jako członkowie lub uczestnicy rynku 
regulowanego lub MTF, w tym w 
charakterze animatorów rynku w 
stosunku do pochodnych instrumentów 
towarowych, uprawnień do emisji lub 
związanych z nimi instrumentów 
pochodnych;

skreślony

Or. en

Poprawka 394
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

To wyłączenie nie ma zastosowania do 
osób zwolnionych na podstawie art. 2 ust. 
1 lit. i), które zawierają na własny 
rachunek transakcje, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe, jako członkowie 
lub uczestnicy rynku regulowanego lub 
MTF, w tym w charakterze animatorów 
rynku w stosunku do pochodnych 
instrumentów towarowych, uprawnień do 
emisji lub związanych z nimi instrumentów 
pochodnych;

Osoby zwolnione na podstawie art. 2 ust. 1 
lit. i), które zawierają na własny rachunek 
transakcje, których przedmiotem są 
instrumenty finansowe, jako członkowie 
lub uczestnicy rynku regulowanego lub 
MTF, w tym w charakterze animatorów 
rynku w stosunku do pochodnych 
instrumentów towarowych, uprawnień do 
emisji lub związanych z nimi instrumentów 
pochodnych, nie muszą również spełniać 
warunków tego wyłączenia;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyjaśnić związek pomiędzy wyłączeniami na podstawie lit. d) i lit. i).

Poprawka 395
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

To wyłączenie nie ma zastosowania do 
osób zwolnionych na podstawie art. 2 ust. 
1 lit. i), które zawierają na własny 
rachunek transakcje, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe, jako członkowie 
lub uczestnicy rynku regulowanego lub 
MTF, w tym w charakterze animatorów 
rynku w stosunku do pochodnych 
instrumentów towarowych, uprawnień do 
emisji lub związanych z nimi instrumentów 
pochodnych;

To wyłączenie nie ma zastosowania do 
osób zwolnionych na podstawie art. 2 ust. 
1 lit. i), które zawierają na własny 
rachunek transakcje, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe, jako członkowie 
lub uczestnicy rynku regulowanego lub 
MTF, w tym w charakterze animatorów 
rynku w stosunku do pochodnych 
instrumentów towarowych, uprawnień do 
emisji lub związanych z nimi instrumentów 
pochodnych, które mają być wyłączone na 
podstawie wszelkich innych mających 
zastosowanie wyłączeń zawartych w art. 2;

Or. en

Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję powoduje dezorientację i musi zostać doprecyzowany.

Poprawka 396
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

To wyłączenie nie ma zastosowania do 
osób zwolnionych na podstawie art. 2 ust. 
1 lit. i), które zawierają na własny 
rachunek transakcje, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe, jako członkowie 

To wyłączenie nie uniemożliwia 
wyłączenia, na podstawie wszelkich 
innych mających zastosowanie wyłączeń 
zawartych w art. 2, osób, które zawierają 
na własny rachunek transakcje, których 
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lub uczestnicy rynku regulowanego lub 
MTF, w tym w charakterze animatorów 
rynku w stosunku do pochodnych 
instrumentów towarowych, uprawnień do 
emisji lub związanych z nimi instrumentów 
pochodnych;

przedmiotem są instrumenty finansowe, 
jako członkowie lub uczestnicy rynku 
regulowanego lub MTF, w tym w 
charakterze animatorów rynku w stosunku 
do pochodnych instrumentów towarowych, 
uprawnień do emisji lub związanych z nimi 
instrumentów pochodnych;

Or. en

Uzasadnienie

Tekst o brzmieniu „To wyłączenie nie ma zastosowania do osób zwolnionych na podstawie 
art. 2 ust. 1 lit. i) [...]” zawarty we wniosku Komisji powoduje dezorientację i musi zostać 
doprecyzowany. Ograniczenie wyłączeń powinno być bardziej ukierunkowane, aby włączyć 
do zakresu MiFID działalność obejmującą transakcje wykonywane z wysoką częstotliwością, 
bez konsekwencji dla rodzajów działalności lub firm, które nie są głównym przedmiotem 
MiFID.

Poprawka 397
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) osób, które świadczą usługi 
inwestycyjne polegające wyłącznie na 
administrowaniu programami 
pracowniczych udziałów kapitałowych;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Podczas kryzysu finansowego pracownicy i ich rodziny stracili oszczędności z powodu 
katastrofalnego spadku wartości udziałów ich pracodawców. Nierozsądne jest 
koncentrowanie w tym samym przedsiębiorstwie ryzyka inwestycyjnego i ryzyka utraty jego 
wynagrodzenia. Oferowanie udziałów przez pracodawcę należy włączyć w zakres doradztwa 
inwestycyjnego.
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Poprawka 398
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) osób, które świadczą usługi 
inwestycyjne polegające wyłącznie na 
administrowaniu programami
pracowniczych udziałów kapitałowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 399
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) osób, które świadczą usługi 
inwestycyjne dotyczące wyłącznie 
zarówno administrowania programami 
pracowniczych udziałów kapitałowych, 
jak i świadczenia usług inwestycyjnych 
wyłącznie na rzecz swoich przedsiębiorstw 
dominujących, ich podmiotów zależnych 
lub innych podmiotów zależnych tych 
przedsiębiorstw dominujących;

f) osób, które świadczą usługi 
inwestycyjne dotyczące tylko świadczenia
usług inwestycyjnych wyłącznie na rzecz 
swoich przedsiębiorstw dominujących, ich 
podmiotów zależnych lub innych 
podmiotów zależnych tych przedsiębiorstw 
dominujących;

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci nie powinni być objęci niższym poziomem ochrony w przypadku udziału 
pracodawcy niż w przypadku, w którym firma inwestycyjna udziela doradztwa 
inwestycyjnego.

Poprawka 400
Jean-Paul Gauzès
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) instytucji publicznych, które zgodnie z 
ich statutowymi kompetencjami w 
zakresie interesu publicznego uzyskują 
fundusze od stron trzecich lub posiadają 
papiery wartościowe stron trzecich i w ten 
sposób świadczą jedną lub więcej niż 
jedną usługę inwestycyjną;

Or. fr

Poprawka 401
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) - tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– realizują transakcje na instrumentach 
finansowych na własny rachunek, z 
wyłączeniem osób, które realizują 
transakcje na własny rachunek w drodze
realizacji zleceń klientów, lub

– realizują transakcje na instrumentach 
finansowych na własny rachunek, z 
wyłączeniem osób, które realizują 
transakcje na własny rachunek w 
przypadku realizacji zleceń klientów, lub z 
wykorzystaniem algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, lub

Or. en

Poprawka 402
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– realizują transakcje na instrumentach 
finansowych na własny rachunek, z 

– realizują transakcje na instrumentach 
finansowych na własny rachunek, lub
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wyłączeniem osób, które realizują 
transakcje na własny rachunek w drodze 
realizacji zleceń klientów, lub

Or. de

Poprawka 403
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) - tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– realizują transakcje na instrumentach 
finansowych na własny rachunek, z 
wyłączeniem osób, które realizują 
transakcje na własny rachunek w drodze
realizacji zleceń klientów, lub

– realizują transakcje na instrumentach 
finansowych na własny rachunek, z 
wyłączeniem osób, które realizują 
transakcje na własny rachunek w 
przypadku realizacji zleceń klientów, lub

Or. en

Poprawka 404
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzą transakcje na instrumentach 
finansowych na własny rachunek, 
realizując zlecenia ich właścicieli oraz 
podmiotów zależnych w przypadku 
przedsięwzięć zarządzanych wspólnie;

Or. de

Uzasadnienie

Proponowane definicje przedsiębiorstw dominujących i zależnych nie uwzględniają pewnych 
struktur organizacyjnych. W przemyśle energetycznym małe i średnie przedsiębiorstwa 
ustanawiają wspólne firmy handlowe w celu utrzymania lub zwiększenia aktywności na rynku. 
W ramach przeglądu MiFID należy uwzględnić te struktury, aby zapewnić ustalenie 
wyważonych i sprawiedliwych przepisów.
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Poprawka 405
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– realizują na własny rachunek transakcje 
w zakresie uprawnień do emisji, z 
wyłączeniem osób, które nie są 
operatorami zobowiązanymi do 
przestrzegania wymogów określonych w 
dyrektywie 2003/87/WE (dotyczącej 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych);

Or. en

Poprawka 406
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– świadczą usługi inwestycyjne inne niż 
realizacja transakcji na własny rachunek,
w zakresie pochodnych instrumentów 
towarowych lub instrumentów pochodnych 
ujętych w załączniku I sekcja C 10 lub 
uprawnień do emisji lub związanych z nimi 
instrumentów pochodnych, na rzecz 
klientów głównego zakresu ich 
działalności,

– świadczą usługi inwestycyjne inne niż 
realizacja transakcji na własny rachunek,
w zakresie pochodnych instrumentów 
towarowych lub instrumentów pochodnych 
ujętych w załączniku I sekcja C 10 lub 
uprawnień do emisji lub związanych z nimi 
instrumentów pochodnych, na rzecz 
klientów głównego zakresu ich 
działalności, w stopniu, w jakim 
transakcje stanowiące przedmiot usług 
inwestycyjnych są bezpośrednio związane 
z zabezpieczeniem prowadzonej głównej 
działalności handlowej i działalności 
fizycznej,
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Or. en

Poprawka 407
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pod warunkiem że, we wszystkich 
przypadkach, z punktu widzenia koncernu 
jest to działalność dodatkowa względem 
głównego zakresu ich działalności oraz że 
główny zakres działalności nie polega na
świadczeniu usług inwestycyjnych 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy, czy 
usług bankowych określonych na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE;

pod warunkiem że, we wszystkich 
przypadkach jest to działalność dodatkowa 
względem głównego zakresu ich 
działalności, z punktu widzenia grupy 
skonsolidowanej lub nieskonsolidowanej, 
bądź względem głównej działalności 
właścicieli i ich jednostek zależnych w 
przypadku wspólnie zarządzanych 
przedsiębiorstw oraz że główny zakres 
działalności nie polega na świadczeniu 
usług inwestycyjnych w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy, czy usług 
bankowych określonych na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE;

Or. en

Uzasadnienie

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies.The amendment proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.

Poprawka 408
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pod warunkiem że, we wszystkich 
przypadkach, z punktu widzenia koncernu 
jest to działalność dodatkowa względem 
głównego zakresu ich działalności oraz że 
główny zakres działalności nie polega na 
świadczeniu usług inwestycyjnych 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy, czy 
usług bankowych określonych na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE;

pod warunkiem że, we wszystkich 
przypadkach, z punktu widzenia koncernu 
jest to działalność dodatkowa względem 
głównego zakresu ich działalności oraz że 
wielkość i natura działalności dodatkowej 
nie odpowiadają znacznej części rynku, na 
której prowadzą działalność, i nie ma 
znaczącego wpływu na ten rynek, a także 
że główny zakres działalności nie polega 
na świadczeniu usług inwestycyjnych 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy, czy 
usług bankowych określonych na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE;

Or. en

Poprawka 409
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pod warunkiem że, we wszystkich 
przypadkach, z punktu widzenia koncernu 
jest to działalność dodatkowa względem 
głównego zakresu ich działalności oraz że 
główny zakres działalności nie polega na 
świadczeniu usług inwestycyjnych 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy, czy 
usług bankowych określonych na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE;

pod warunkiem że, we wszystkich 
przypadkach, z punktu widzenia koncernu 
jest to działalność dodatkowa względem 
głównego zakresu ich działalności oraz że 
główny zakres działalności nie polega na 
świadczeniu usług inwestycyjnych 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy, czy 
usług bankowych określonych na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE, bądź na działaniu 
jako animator rynku w odniesieniu do 
towarowych instrumentów pochodnych;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „dodatkowa względem głównego zakresu” powinna być wąska, aby zmniejszyć do 
minimum możliwość wystąpienia nierównych regulacyjnych warunków działania, przy 
których podmioty prowadzące ten sam rodzaj działalności podlegają odmiennym przepisom. 
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Równe regulacyjne warunki działania zapewnią ochronę uczestnikom rynku, konsumentom i 
integralność rynku, a także przyczynią sie do wyeliminowania przypadków arbitrażu 
regulacyjnego poprzez zagwarantowanie spójnego traktowania tych samych rodzajów 
działalności.

Poprawka 410
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pod warunkiem że, we wszystkich 
przypadkach, z punktu widzenia koncernu 
jest to działalność dodatkowa względem 
głównego zakresu ich działalności oraz że 
główny zakres działalności nie polega na 
świadczeniu usług inwestycyjnych 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy, czy 
usług bankowych określonych na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE;

pod warunkiem że, we wszystkich 
przypadkach wspomniane świadczenie 
usług inwestycyjnych, z punktu widzenia 
koncernu, jest to działalność o 
ograniczonym znaczeniu oraz dodatkowa 
względem głównego zakresu ich 
działalności oraz że główny zakres 
działalności nie polega na świadczeniu 
usług inwestycyjnych w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy, czy usług 
bankowych określonych na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE;

Or. en

Poprawka 411
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pod warunkiem że, we wszystkich 
przypadkach, z punktu widzenia koncernu 
jest to działalność dodatkowa względem 
głównego zakresu ich działalności oraz że 
główny zakres działalności nie polega na 
świadczeniu usług inwestycyjnych 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy, czy 
usług bankowych określonych na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE;

pod warunkiem że, we wszystkich 
przypadkach, z punktu widzenia grupy 
skonsolidowanej lub nieskonsolidowanej 
jest to działalność dodatkowa względem 
głównego zakresu ich działalności oraz że 
główny zakres działalności nie polega na 
świadczeniu usług inwestycyjnych 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy, czy 
usług bankowych określonych na mocy 
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dyrektywy 2006/48/WE;

Or. de

Poprawka 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) – tiret pierwsze – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o ile nie są członkiem lub uczestnikiem 
systemu obrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Każdy podmiot, niezależnie od jego zakresu głównej działalności, który uczestniczy w 
systemie obrotu, powinien być objęty tymi samymi ramami regulacyjnymi.

Poprawka 413
Kay Swinburne

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

firm, które świadczą usługi inwestycyjne 
lub prowadzą działalność inwestycyjną 
polegającą wyłącznie na zawieraniu na 
własny rachunek na rynkach transakcji 
typu futures lub premiowych, albo innego 
rodzaju pochodnych, i na rynkach 
środków pieniężnych, wyłącznie w celu 
zabezpieczenia rynków pochodnych 
instrumentów finansowych, lub które 
realizują transakcje na rachunek innych 
podmiotów gospodarczych tych rynków 
lub ustalają ich ceny, oraz zapewnianych 
przez podmioty rozliczeniowe tego rynku, 
jeżeli odpowiedzialność za zapewnienie 

skreślony
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wykonania kontraktów, do których 
przedsiębiorstwa te przystąpiły wzięły na 
siebie podmioty rozliczeniowe tych 
rynków;

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenie to zdaje się już nieistotne w odniesieniu do obecnych rynków.

Poprawka 414
Sylvie Goulard

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

firm, które świadczą usługi inwestycyjne 
lub prowadzą działalność inwestycyjną 
polegającą wyłącznie na zawieraniu na 
własny rachunek na rynkach transakcji 
typu futures lub premiowych, albo innego 
rodzaju pochodnych, i na rynkach 
środków pieniężnych, wyłącznie w celu 
zabezpieczenia rynków pochodnych 
instrumentów finansowych, lub które 
realizują transakcje na rachunek innych 
podmiotów gospodarczych tych rynków 
lub ustalają ich ceny, oraz zapewnianych 
przez podmioty rozliczeniowe tego rynku, 
jeżeli odpowiedzialność za zapewnienie 
wykonania kontraktów, do których 
przedsiębiorstwa te przystąpiły wzięły na 
siebie podmioty rozliczeniowe tych 
rynków;

skreślony

Or. en

Poprawka 415
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) operatorów systemów przesyłowych 
zdefiniowanych w art. 2 ust. 4 dyrektywy 
2009/72/WE lub art. 2 ust. 4 dyrektywy 
2009/73/WE, w przypadku wykonywania 
swoich zadań na podstawie tych dyrektyw 
lub rozporządzenia (WE) 714/2009 lub 
rozporządzenia (WE) 715/2009, lub 
kodeksów sieci, bądź też wytycznych 
przyjętych na podstawie tych 
rozporządzeń. 

n) operatorów systemów przesyłowych, 
dystrybucyjnych, magazynowania i LNG
zdefiniowanych w art. 2 ust. 4 i art. 2 ust. 
6 dyrektywy 2009/72/WE lub art. 2 ust. 4, 
art. 2 ust. 6 lub art. 2 ust. 9 dyrektywy 
2009/73/WE, w przypadku wykonywania 
swoich zadań na podstawie tych dyrektyw 
lub rozporządzenia (WE) 714/2009 lub 
rozporządzenia (WE) 715/2009, lub 
kodeksów sieci, bądź też wytycznych 
przyjętych na podstawie tych 
rozporządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Uznanie operatorów systemów przesyłowych jest ważną koncepcją, odpowiednią do 
uwzględnienia w tekście. To samo powinno jednak dotyczyć operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz „operatorów systemu magazynowania” i „operatorów systemu LNG”
zgodnie z dyrektywą 2009/73/WE.

Poprawka 416
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera na) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(na) osób, które zajmują się wyłączeni 
prowadzeniem transakcji na własny 
rachunek w ramach innej prowadzonej 
działalności niefinansowej bądź też w 
ramach niefinansowej działalności 
związanej z handlem towarami, aby 
zabezpieczyć produkcyjną, konsumpcyjną 
lub niefinansową działalność grupy, do 
której należą te osoby.

Or. en
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Poprawka 417
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera na) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) niefinansowych kontrahentów, którzy 
nie podlegają obowiązkowi rozliczenia na 
mocy art. 10 rozporządzenia (UE) nr 
…/… [EMIR].

Or. de

Uzasadnienie

There should be comparable treatment of non-financial firms under EMIR and MiFID II. 
Under MiFID II, non-financial firms exempted under EMIR from the clearing obligation must 
not be defined as financial institutions, otherwise the EMIR clearing obligation exemption for 
non-financial firms would be undermined. The amendment therefore makes it clear that non-
financial counterparties which are not subject to the clearing obligation under Article 10 of 
EMIR are not investment firms within the meaning of MiFID either (and accordingly are not 
financial counterparties).

Poprawka 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osób i firm, o których mowa w lit. i), j) i 
k), nie uznaje się za wyłączone, chyba że 
wyłączenie zostanie przyznane przez 
odpowiedni właściwy organ. 

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre firmy inwestycyjne lub osoby powinny mieć obowiązek uzasadnienia wyłączenia z 
zakresu niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 419
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wymogi, z których instytucje i osoby, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, nie mogą być zwolnione, 
obejmują między innymi:
– obowiązki sprawozdawcze;
– zakazy;
– limity pozycji;
– ochronę konsumentów; oraz
– wymogi uzyskiwania zezwoleń.

Or. en

Poprawka 420
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących środków w odniesieniu do 
wyłączeń podanych w lit. c) i i) w celu 
sprecyzowania tego, kiedy z punktu 
widzenia koncernu działalność można 
uznać za dodatkową względem głównego 
zakresu działalności, a także ustalenia, 
w jakich przypadkach działalność 
prowadzona jest okazjonalnie.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Akty delegowane, w których uściśla się wyłączenia szczegółowe oraz precyzuje się, w jakich 
przypadkach działalność należy uznać za dodatkową lub prowadzoną okazjonalnie, nie są 
potrzebne, ponieważ takie warianty mogą się różnić w poszczególnych państwach 
członkowskich, w związku z czym powinny być przedmiotem przepisów krajowych.

Poprawka 421
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących środków w odniesieniu do 
wyłączeń podanych w lit. c) i i) w celu 
sprecyzowania tego, kiedy z punktu 
widzenia koncernu działalność można 
uznać za dodatkową względem głównego 
zakresu działalności, a także ustalenia, 
w jakich przypadkach działalność 
prowadzona jest okazjonalnie.

EUNGiPW przeprowadza roczną ocenę, 
czy odpowiedni uczestnicy rynku nadal 
spełniają kryteria dotyczące danego 
wyłączenia.

EUNGiPW informuje odpowiednich 
uczestników rynku o wyniku analiz w 
terminie trzech dni roboczych.
W przypadku, w którym uczestnik nie 
spełnia już kryteriów, musi zapewnić 
zgodność ze wszystkimi standardami 
określonymi w niniejszej dyrektywie w 
terminie ośmiu dni od otrzymania od 
EUNGiPW informacji, o których mowa w 
akapicie trzecim. Uczestnik rynku musi 
zapewnić zgodność ze wszystkimi 
standardami przed przedstawieniem 
EUNGiPW dowodu na to, że kryteria 
wyłączenia są znów spełnione.

Or. en
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Poprawka 422
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych
dotyczących środków w odniesieniu do 
wyłączeń podanych w lit. c) i i) w celu 
sprecyzowania tego, kiedy z punktu 
widzenia koncernu działalność można 
uznać za dodatkową względem głównego 
zakresu działalności, a także ustalenia, 
w jakich przypadkach działalność 
prowadzona jest okazjonalnie.

EUNGiPW przedstawia Komisji projekt 
regulacyjnych standardów technicznych 
dotyczących środków w odniesieniu do 
wyłączeń podanych w lit. c) i i) w celu 
sprecyzowania tego, kiedy z punktu 
widzenia koncernu działalność można 
uznać za dodatkową względem głównego 
zakresu działalności, określenia progu, od 
którego część rynku i wpływ uznaje się za 
znaczące, a także ustalenia, w jakich 
przypadkach działalność prowadzona jest 
okazjonalnie.

Or. en

Poprawka 423
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących środków w odniesieniu do 
wyłączeń podanych w lit. c) i i) w celu 
sprecyzowania tego, kiedy z punktu 
widzenia koncernu działalność można 
uznać za dodatkową względem głównego 
zakresu działalności, a także ustalenia, 
w jakich przypadkach działalność 
prowadzona jest okazjonalnie.

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących środków w odniesieniu do 
wyłączeń podanych w lit. c) i i) w celu 
sprecyzowania tego, kiedy z punktu 
widzenia koncernu działalność można 
uznać za dodatkową względem głównego 
zakresu działalności oraz o ograniczonym 
znaczeniu, a także ustalenia, w jakich 
przypadkach działalność prowadzona jest 
okazjonalnie.

Or. en
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Poprawka 424
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących środków w odniesieniu do 
wyłączeń podanych w lit. c) i i) w celu 
sprecyzowania tego, kiedy z punktu 
widzenia koncernu działalność można 
uznać za dodatkową względem głównego 
zakresu działalności, a także ustalenia, 
w jakich przypadkach działalność 
prowadzona jest okazjonalnie.

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących środków w odniesieniu do 
wyłączeń podanych w lit. c), d) i i) w celu 
sprecyzowania tego, kiedy z punktu 
widzenia koncernu działalność można 
uznać za dodatkową względem głównego 
zakresu działalności, a także ustalenia, 
w jakich przypadkach działalność 
prowadzona jest okazjonalnie.

Or. en

Poprawka 425
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria pozwalające ustalić, kiedy 
działalność ma charakter dodatkowy w 
stosunku do głównego zakresu 
działalności, uwzględniają przynajmniej 
poniższe kwestie:

skreślony

– to, w jakim zakresie możliwy jest 
obiektywny pomiar wpływu tej 
działalności na ograniczanie ryzyka 
bezpośrednio związanego z działalnością 
handlową lub działalnością 
samofinansującą.
– kapitał zaangażowany w prowadzenie tej 
działalności.
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Or. en

Poprawka 426
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria pozwalające ustalić, kiedy 
działalność ma charakter dodatkowy w 
stosunku do głównego zakresu 
działalności, uwzględniają przynajmniej 
poniższe kwestie:

Kryteria pozwalające ustalić, kiedy 
działalność ma charakter dodatkowy w 
stosunku do głównego zakresu działalności 
oraz że wielkość i natura działalności 
dodatkowej nie odpowiada znaczącej 
części rynku prowadzenia działalności, 
lub nie ma na znaczącego wpływu na ten 
rynek, uwzględniają przynajmniej poniższe 
kwestie:

Or. en

Poprawka 427
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– to, w jakim zakresie możliwy jest 
obiektywny pomiar wpływu tej 
działalności na ograniczanie ryzyka 
bezpośrednio związanego z działalnością 
handlową lub działalnością 
samofinansującą.

a) to, w jakim zakresie możliwy jest 
obiektywny pomiar wpływu tej 
działalności na ograniczanie ryzyka 
bezpośrednio związanego z działalnością 
handlową lub działalnością 
samofinansującą;

Or. en
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Poprawka 428
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kapitał zaangażowany w prowadzenie tej 
działalności.

a) kapitał zaangażowany w prowadzenie 
tej działalności oraz związane z nią ryzyko 
w stosunku do działalności grupy; 

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie jasnego wyłączenia w odniesieniu do działalności prowadzonej 
przez firmy niefinansowe, „polegającej na zabezpieczaniu ryzyka związanego z produkcją 
oraz innych rodzajów ryzyka”. Do definicji działalności dodatkowej należy zatem nie tylko 
włączyć a) zakres, w którym działalność dodatkowa wpływa na ograniczenie ryzyka, ale b) 
należy również uzasadnić dodatkowy charakter poprzez porównanie wielkości działalności 
(na podstawie zaangażowanego kapitału i powiązanego ryzyka) z wielkością głównej 
działalności.

Poprawka 429
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kapitał zaangażowany w prowadzenie tej 
działalności.

– kapitał zaangażowany w prowadzenie tej 
działalności bądź ryzyko z nią związane, w 
obu przypadkach proporcjonalnie do 
działalności koncernu jako całości, przy 
czym działalność dodatkowa powinna być 
realizowana przynajmniej na rynkach 
związanych z pozostałą działalnością.

Or. de

Uzasadnienie

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
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Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben. Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Poprawka 430
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kapitał zaangażowany w prowadzenie tej 
działalności.

– część kapitału zaangażowana w 
prowadzenie tej działalności w odniesieniu 
do kapitału w ujęciu grupowym;

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozważyć dalsze elementy w celu zdefiniowania działalności o charakterze 
dodatkowym w stosunku do głównego zakresu działalności kontrahenta niefinansowego. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorstw energetycznych, które muszą rozwijać 
działalność, także w zakresie instrumentów finansowych, w celu zarządzania ryzykiem 
związanym z wahaniem cen towarów potrzebnych do działalności handlowej ich koncernu.

Poprawka 431
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kapitał zaangażowany w prowadzenie tej 
działalności.

– część kapitału zaangażowana w 
prowadzenie tej działalności w odniesieniu 
do kapitału w ujęciu grupowym;
– działalność związana jest z 
zarządzaniem ryzykiem towarowym oraz 
innymi rodzajami ryzyka, jakie niesie ze 
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sobą działalność handlowa koncernu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozważyć dalsze elementy w celu zdefiniowania działalności o charakterze 
dodatkowym w stosunku do głównego zakresu działalności kontrahenta niefinansowego. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorstw energetycznych, które muszą rozwijać 
działalność, także w zakresie instrumentów finansowych, w celu zarządzania ryzykiem 
związanym z wahaniem cen towarów potrzebnych do działalności handlowej ich koncernu.

Poprawka 432
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kapitał zaangażowany w prowadzenie tej 
działalności.

– kapitał zaangażowany w prowadzenie tej 
działalności; oraz

– zakres, w jakim działalność ta stanowi 
znaczne źródło dochodów na poziomie 
koncernu.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „dodatkowa względem głównego zakresu” powinna być wąska, aby zmniejszyć do 
minimum możliwość wystąpienia nierównych regulacyjnych warunków działania, przy 
których podmioty prowadzące ten sam rodzaj działalności podlegają odmiennym przepisom. 
Równe regulacyjne warunki działania zapewnią ochronę uczestnikom rynku, konsumentom i 
integralność rynku, a także przyczynią sie do wyeliminowania przypadków arbitrażu 
regulacyjnego poprzez zagwarantowanie spójnego traktowania tych samych rodzajów 
działalności.

Poprawka 433
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakres, w jakim działalność ta jest 
wykorzystywana w celu zarządzania 
ryzykiem handlowym lub ryzykiem 
samofinansowania związanym z główną
działalnością;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z trzecim kryterium c) należy zapewnić, by firmy handlowe przeprowadzały 
transakcje tylko na instrumentach finansowych związanych z główną działalnością grupy 
przedsiębiorstw, do której należy dany podmiot lub dana osoba.

Poprawka 434
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– działalność związana jest z 
zarządzaniem ryzykiem towarowym oraz 
innymi obszarami ryzyka, jakie niesie ze 
sobą działalność handlowa koncernu.

Or. de

Uzasadnienie

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.
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Poprawka 435
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– udział w specyficznym rynku oraz 
wielkość posiadanych pozycji.

Or. en

Poprawka 436
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– działalność związana jest z 
zarządzaniem ryzykiem towarowym oraz 
innymi obszarami ryzyka, jakie niesie ze 
sobą działalność handlowa koncernu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozważyć dalsze elementy w celu zdefiniowania działalności o charakterze 
dodatkowym w stosunku do głównego zakresu działalności kontrahenta niefinansowego. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorstw energetycznych, które muszą rozwijać 
działalność, także w zakresie instrumentów finansowych, w celu zarządzania ryzykiem 
związanym z wahaniem cen towarów potrzebnych do działalności handlowej ich koncernu.

Poprawka 437
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret drugie b (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) znaczenie systemowe sumy pozycji netto 
i ekspozycji firmy zgodnie z art. 10 
rozporządzenia (UE) nr .../... [EMIR].

Or. en

Uzasadnienie

Czwarte kryterium d) gwarantuje, że przewidziane w EMIR wyłączenie dla podmiotów 
niefinansowych bez znaczenia systemowego pozostaje ważne w MiFID II. Celem dodania tego 
kryterium jest uniknięcie przypadku, w którym firmy niefinansowe, niemające znaczenia 
systemowego, są poniżej progu rozliczeniowego, tak jak w EMIR.

Poprawka 438
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret drugie b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– transakcje wewnątrz grupy w 
rozumieniu art. 3 rozporządzenia (UE) nr 
…/… [EMIR] dokonywane w celu 
zapewnienia płynności i/lub zarządzania 
ryzykiem.

Or. de

Uzasadnienie

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.
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Poprawka 439
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret drugie c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zobowiązania w zakresie organizacji 
obrotu na rynku regulowanym oraz MTF.

Or. de

Uzasadnienie

Traktowanie przedsiębiorstw niefinansowych w ramach EMIR oraz MiFID II powinno być 
porównywalne. Przedsiębiorstwa niefinansowe wyłączone na mocy EMIR z obowiązku 
rozliczenia nie mogą być zdefiniowane jako instytucje finansowe w ramach MiFID II, 
ponieważ w takim przypadku naruszono by zasady dotyczące zwolnienia z obowiązku 
rozliczenia dla przedsiębiorstw niefinansowych na mocy EMIR. W ramach EMIR transakcje 
wewnętrzne nie podlegają obowiązkowi rozliczenia, tzn. nie są brane pod uwagę podczas 
oceny tego, czy przedsiębiorstwo niefinansowe przekracza próg rozliczeniowy.

Poprawka 440
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi a i b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2012 
r.].
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en
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Poprawka 441
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia kryteriów pozwalających 
ustalić, kiedy działalność ma charakter 
dodatkowy w stosunku do głównego 
zakresu działalności, uwzględniając 
przynajmniej poniższe kwestie:
a) to, w jakim zakresie możliwy jest 
obiektywny pomiar wpływu tej 
działalności na ograniczanie ryzyka 
bezpośrednio związanego z działalnością 
handlową lub działalnością 
samofinansującą;
b) kapitał zaangażowany w prowadzenie 
tej działalności oraz związane z nią ryzyko 
w stosunku do działalności grupy;
c) działalność związana jest tylko z 
zarządzaniem ryzykiem towarowym oraz 
innymi obszarami ryzyka, jakie niesie ze 
sobą działalność handlowa koncernu.

Or. en

Poprawka 442
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia kryteriów pozwalających 
ustalić, kiedy działalność ma charakter 
dodatkowy w stosunku do głównego 
zakresu działalności, uwzględniając 
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przynajmniej poniższe kwestie:
a) to, w jakim zakresie możliwy jest 
obiektywny pomiar wpływu tej 
działalności na ograniczanie ryzyka 
bezpośrednio związanego z działalnością 
handlową lub działalnością 
samofinansującą;
b) potrzebę zapewnienia, by działalność 
dodatkowa stanowiła mniejszą część 
działalności na szczeblu grupy, a także na 
szczeblu podmiotu, chyba że usługi 
świadczone są wyłącznie innym członkom 
tej samej grupy;
c) poziom zawieranych transakcji lub 
świadczonych usług inwestycyjnych w 
porównaniu do działań podejmowanych 
przez instytucje finansowe prowadzące 
analogiczną działalność lub świadczące 
analogiczne usługi.
d) potrzebę ograniczenia ekspozycji na 
ryzyko kredytowe netto do poziomów, 
które nie mają znaczenia systemowego;
e) poziom ryzyka rynkowego działalności 
związanej z ryzykiem rynkowym 
wynikającym z głównej działalności.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [...]*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
__________________
*Dz.U. wstawić datę: 12 miesięcy od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 443
Jürgen Klute
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenia wprowadzane na szczeblu krajowym mogą spowodować dalsze prześciganie się 
we wprowadzaniu jak najmniej rygorystycznej regulacji zamiast dążenia do harmonizacji na 
szczeblu UE.

Poprawka 444
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, aby nie stosować niniejszej 
dyrektywy do osób, dla których są one 
rodzimym państwem członkowskim 
pochodzenia i którym:

1. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, aby nie stosować art. 9, 15, 36, 
37, 38, 39 i 41-58 niniejszej dyrektywy do 
osób, którym:

Or. en

Poprawka 445
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nie wolno świadczyć usług 
inwestycyjnych, z wyjątkiem świadczenia 
doradztwa inwestycyjnego, obejmującego 
przyjmowanie i przekazywanie zleceń na 

– nie wolno świadczyć usług 
inwestycyjnych, z wyjątkiem świadczenia 
doradztwa inwestycyjnego, obejmującego
przyjmowanie i przekazywanie zleceń na 
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zbywalne papiery wartościowe i jednostki 
uczestnictwa w przedsiębiorstwach 
zbiorowego inwestowania lub 
nieobejmującego przyjmowania i 
przekazywania takich zleceń, oraz

zbywalne papiery wartościowe i jednostki 
uczestnictwa w przedsiębiorstwach 
zbiorowego inwestowania lub 
nieobejmującego przyjmowania i 
przekazywania takich zleceń, oraz 
otrzymywania i przekazywania zleceń na 
zbywalne papiery wartościowe i jednostki 
uczestnictwa w przedsiębiorstwach 
zbiorowego inwestowania z inicjatywy 
klienta, oraz

Or. en

Poprawka 446
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit trzeci – zakończenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pod warunkiem że działalność tych osób 
została zatwierdzona i jest regulowana na 
szczeblu krajowym. W ramach krajowych 
systemów osoby te należy objąć 
wymogami, które są przynajmniej 
równorzędne następującym wymogom 
wynikającym z niniejszej dyrektywy:

pod warunkiem że działalność tych osób 
została zatwierdzona i jest regulowana na 
szczeblu krajowym. W ramach krajowych 
systemów osoby te należy objąć 
wymogami, które są przynajmniej 
równorzędne następującym wymogom 
wynikającym z niniejszej dyrektywy, 
uwzględniając ich wielkość profil ryzyka i 
status prawny:

Or. en

Poprawka 447
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – tiret trzecie – ppkt (v) – ppkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) warunków i procedur wydawania 
zezwoleń i bieżącego nadzoru, 

(i) warunków i procedur wydawania 
zezwoleń i bieżącego nadzoru, 
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ustanowionych w art. 5 ust. 1 i 3, art. 7, 8, 
9, 10, 21 i 22;

ustanowionych w art. 5 ust. 1 i 3, art. 7, 8, 
9, 10, 21, 22 i 23 oraz stosownych środków 
wykonawczych przyjętych przez Komisję w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
94;

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać przepisy dotyczące konfliktów interesów.

Poprawka 448
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – tiret trzecie – ppkt (v) – ppkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) wymogów organizacyjnych 
ustanowionych w art. 16 ust. 3 oraz 
stosownych środków wykonawczych 
przyjętych przez Komisję w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 94;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dopilnowanie, aby zapobiec konfliktom interesów dzięki adekwatnej 
organizacji.

Poprawka 449
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, zgodnie z którym osoby 

Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, zgodnie z którym osoby 
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wykluczone z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy na podstawie ust. 1 
muszą być objęte systemem rekompensat 
dla inwestorów zgodnie z dyrektywą 
97/9/WE lub systemem zapewniającym 
równorzędną ochronę swoim klientom.

wykluczone z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy na podstawie ust. 1 
muszą być objęte systemem rekompensat 
dla inwestorów zgodnie z dyrektywą 
97/9/WE lub systemem zapewniającym 
równorzędną ochronę swoim klientom.
Państwa członkowskie mogą dopuścić 
ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu wykonywania zawodu 
jako alternatywny system rekompensat w 
przypadkach, w których byłoby to 
odpowiednie i proporcjonalne w 
odniesieniu do wielkości, profilu ryzyka i 
statusu prawnego osób wykluczonych z 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy 
na podstawie ust. 1.

Or. en

Poprawka 450
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy wymóg nie ma zastosowania do 
produktów, które podlegają już wymogom 
dotyczącym ochrony inwestorów w 
ramach specjalnego systemu, takich jak 
między innymi UCTIS.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty, takie jak UCTIS, podlegają specjalnemu systemowi prawnemu, który obejmuje już 
szczegółowe wymogi dotyczące ochrony inwestorów detalicznych i opiera się na tych 
wymogach, w związku z czym, zgodnie z najnowszymi ustaleniami dyskusji w sprawie 
przeglądu dyrektywy w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów, nie należy ich 
włączać w zakres niniejszego tekstu.
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Poprawka 451
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ramach wspomnianych systemów 
krajowych możliwe jest zezwolenie 
właściwym organom na delegowanie 
zadań administracyjnych, 
przygotowawczych lub dodatkowych 
dotyczących wydawania zezwoleń, 
przeglądu warunków wydania pierwszego 
zezwolenia oraz regularnego 
monitorowania wymogów operacyjnych, o 
których mowa w art. 5, 21 i 22, zgodnie z 
warunkami ustanowionymi w art. 69 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 452
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12)”usługi i działalność inwestycyjna”
oznaczają usługi lub działalność 
wymienioną w sekcji A załącznika I 
odnoszące się do wszelkiego rodzaju 
instrumentów wymienionych w sekcji C 
załącznika I; 

12)”usługi i działalność inwestycyjna”
oznaczają usługi lub działalność 
wymienioną w sekcji A załącznika I 
odnoszące się do wszelkiego rodzaju 
instrumentów wymienionych w sekcji C i 
Ca załącznika I; 

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia do emisji są objęte zakresem MiFID/rozporządzenia w sprawie nadużyć na 
rynku/dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku, ale jako instrumenty o odmiennym charakterze 
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w porównaniu z instrumentami finansowymi, zatem należy je ująć w specjalnej sekcji.

Poprawka 453
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 94 środki 
określające:

EUNGiPW może opracować projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia:

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być EUNGiPW – kwestie techniczne.

Poprawka 454
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [...]*. 
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
________________
*Dz.U.: wstawić datę: [...].

Or. en
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Poprawka 455
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „doradztwo inwestycyjne” oznacza 
świadczenie na rzecz klienta usług 
osobistego polecenia, czy to na jego 
prośbę, czy z inicjatywy 
firmy przedsiębiorstwa inwestycyjnego 
w odniesieniu do jednej lub większej 
liczby transakcji dotyczących 
instrumentów finansowych;

3) „doradztwo inwestycyjne” oznacza 
niezależne świadczenie na rzecz klienta 
usług osobistego polecenia, czy to na jego 
prośbę, czy z inicjatywy firmy 
inwestycyjnej w odniesieniu do jednej lub 
większej liczby transakcji dotyczących 
instrumentów finansowych 
niewyemitowanych przez doradcę lub 
emitenta zależnego pod względem 
gospodarczym, które nie wiąże się z 
żadnymi opłatami, prowizjami, zachętami 
ani żadnymi korzyściami wniesionymi 
przez osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej w związku ze 
świadczeniem usług na rzecz klientów;

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie propozycji Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 456
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) „informowanie o produkcie” oznacza 
świadczenie na rzecz klienta usług 
osobistego polecenia, czy to na jego
prośbę, czy z inicjatywy firmy
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inwestycyjnej w odniesieniu do jednej lub 
większej liczby transakcji dotyczących 
instrumentów finansowych;

Or. en

Poprawka 457
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) „niezależne doradztwo inwestycyjne”
oznacza doradztwo inwestycyjne oparte na 
kompleksowej i rzetelnej analizie 
detalicznych produktów inwestycyjnych, 
dzięki którym możliwe jest spełnienie 
potrzeb i celów inwestycyjnych klienta 
detalicznego, oraz świadczenie 
bezstronnych i nieograniczonych usług 
doradczych opłacanych bezpośrednio 
przez klienta, wykluczające opłaty, 
prowizje lub jakiekolwiek korzyści 
pieniężne wypłacane lub przekazywane 
przez jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów;

Or. en

Poprawka 458
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „realizacja zleceń w imieniu klientów”
oznacza działanie prowadzące do zawarcia 
w imieniu klientów umowy kupna lub 

4) „realizacja zleceń w imieniu klientów”
oznacza działanie prowadzące do zawarcia 
w imieniu klientów umowy kupna lub 
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sprzedaży jednego lub większej liczby
instrumentów finansowych. Realizacja 
zleceń obejmuje zawieranie umów 
sprzedaży instrumentów finansowych 
wyemitowanych przez instytucję 
kredytową lub firmę inwestycyjną w 
momencie ich emisji;

sprzedaży jednego lub większej liczby 
instrumentów finansowych, w tym na 
podstawie modelu obejmującego 
transakcje „back to back”). Realizacja 
zleceń obejmuje zawieranie umów 
sprzedaży instrumentów finansowych 
wyemitowanych przez instytucję 
kredytową lub firmę inwestycyjną w 
momencie ich emisji;

Or. en

Uzasadnienie

Ze sformułowania zaproponowanego przez Komisję nie wynika jasno, że realizacja zleceń na 
podstawie modelu kapitałowego „back to back”, który jest powszechnie stosowany w UE do 
celów rozliczania klientów, byłaby uznawana za realizację zleceń klientów.

Poprawka 459
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „transakcje na własny rachunek”
oznaczają obrót kapitałem własnym 
skutkujący zawarciem transakcji 
dotyczącej jednego lub większej liczby 
instrumentów finansowych;

5) „transakcje na własny rachunek”
oznaczają obrót kapitałem własnym 
skutkujący zawarciem transakcji 
dotyczącej jednego lub większej liczby 
instrumentów finansowych, w tym „obrót 
kapitałem bez ryzyka”, polegający na 
realizacji zleceń różnych klientów poprzez 
zestawianie ich jako zleceniodawcy;

Or. en

Poprawka 460
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „animator rynku” oznacza osobę, która 
systematycznie działa na rynkach 
finansowych, wykazując wolę prowadzenia 
na własny rachunek transakcji kupna 
i sprzedaży instrumentów finansowych, 
w oparciu o kapitał własny wyceniony 
według ustalanych przez siebie podmiot 
cen;

6) „animator rynku” oznacza osobę, która 
systematycznie działa na rynkach 
finansowych, wykazując wolę prowadzenia 
na własny rachunek transakcji kupna 
i sprzedaży instrumentów finansowych, 
prowadzącą działalność na rynku 
jednocześnie po stronie podaży i popytu, 
w oparciu o kapitał własny wyceniony 
według ustalanych przez siebie podmiot 
cen; Z zakresu definicji wyklucza się 
osoby działające w charakterze 
animatorów rynku na podstawie 
obowiązków lub regulacji.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby uczestnicy rynku, którzy prowadzą działalność animatorów rynku w wyniku 
wprowadzenia przepisów regulacyjnych (np. sektorowych), zostali objęci zakresem 
stosowania MiFID.

Poprawka 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „animator rynku” oznacza osobę, która 
systematycznie działa na rynkach 
finansowych, wykazując wolę prowadzenia 
na własny rachunek transakcji kupna 
i sprzedaży instrumentów finansowych, 
w oparciu o kapitał własny według 
ustalanych przez siebie cen;

6) „animator rynku” oznacza osobę, która 
systematycznie działa na rynkach 
finansowych, wykazując wolę prowadzenia 
na własny rachunek transakcji kupna 
i sprzedaży instrumentów finansowych, 
w oparciu o kapitał własny;

Or. en

Uzasadnienie

Jak zasugerowała również Komisja Papierów Wartościowych i Giełd/CFTC, należy zachęcać 
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animatorów rynku do „regularnego podawania racjonalnych i związanych z rynkiem notowań 
cen kupna i sprzedaży”. 

Poprawka 462
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „małe i średnie przedsiębiorstwo”
oznacza, do celów niniejszej dyrektywy, 
przedsiębiorstwo o średniej rynkowej 
kapitalizacji mniejszej niż 100 000 000 
EUR na podstawie notowań z końca roku 
w trzech ostatnich latach kalendarzowych;

12) „małe i średnie przedsiębiorstwo”
oznacza, do celów niniejszej dyrektywy, 
przedsiębiorstwo zgodnie z pojęciami 
zawartymi w regulacjach krajowych 
przyjętych w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku MiFID należy przyjąć rozwiązanie zastosowane w dyrektywie w sprawie 
przejrzystości, w której nie zawarto żadnej definicji MŚP, pozostawiając państwom 
członkowskim swobodę interpretowania tego pojęcia zgodnie z istniejącymi definicjami 
zawartymi w przepisach krajowych. Należy zauważyć, że Komisja stwierdziła w ocenie 
skutków dyrektywy w sprawie przejrzystości, że „[...] spółka giełdowa uznawana za małą w 
jednym państwie członkowskim może być uznawana za dużą spółkę w innym państwie 
członkowskim. W związku z tym zawarte w niniejszej ocenie skutków odniesienia do „małych i 
średnich emitentów” są odniesieniami do pojęć zawartych w przepisach krajowych 
poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka 463
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „małe i średnie przedsiębiorstwo”
oznacza, do celów niniejszej dyrektywy, 
przedsiębiorstwo o średniej rynkowej 
kapitalizacji mniejszej niż 100 000 000 

12) „małe i średnie przedsiębiorstwo”
oznacza, do celów niniejszej dyrektywy, 
przedsiębiorstwo o średniej rynkowej 
kapitalizacji mniejszej niż 200 000 000 
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EUR na podstawie notowań z końca roku 
w trzech ostatnich latach kalendarzowych;

EUR na podstawie notowań z końca roku 
w trzech ostatnich latach kalendarzowych;

Or. en

Poprawka 464
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „instrumenty finansowe” oznaczają 
instrumenty określone w sekcji C 
załącznika I;

14) „instrumenty finansowe” oznaczają 
instrumenty określone w sekcji C 
załącznika I oraz CA załącznika I 
wyłącznie na potrzeby niniejszej 
dyrektywy, rozporządzenia (UE) nr 
.../...[MiFIR], rozporządzenia (UE) nr 
.../... [rozporządzenia w sprawie nadużyć 
na rynku] oraz dyrektywy (UE) nr .../... 
[dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku];

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia do emisji nie mają charakteru instrumentów finansowych, ale są objęte 
zakresem MiFID/MIFIR oraz dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku/rozporządzenia w 
sprawie nadużyć na rynku.

Poprawka 465
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24) „przedsiębiorstwo dominujące”
oznacza przedsiębiorstwo dominujące 
określone w art. 1 i 2 siódmej dyrektywie
Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 

24) „przedsiębiorstwo dominujące”
oznacza przedsiębiorstwo dominujące 
określone w art. 1 i 2 siódmej dyrektywy
Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 
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1983 r. w sprawie skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych;

1983 r. w sprawie skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych, jak również 
wspólnie zarządzane przedsiębiorstwo 
zdefiniowane w art. 32 tej dyrektywy;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja przedsiębiorstw dominujących i przedsiębiorstw zależnych (art. 2 ust. 1 lit. b) 
zawierający odniesienie do art. 4 ust. 2) jest niekompletna, ponieważ podmioty zależne 
posiadane przez kilku udziałowców będą niekwalifikowalne. Wspomnianą strukturę 
przedsiębiorstwa należy ująć w niniejszym wniosku, aby zagwarantować dobrze wyważone i 
sprawiedliwe przepisy. Dlatego też należy rozszerzyć zakres wyłączenia na wspólnie 
zarządzane przedsiębiorstwa zdefiniowane w art. 32 siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG z 
dnia 13 czerwca 1983 r.

Poprawka 466
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25) „przedsiębiorstwo zależne” oznacza 
przedsiębiorstwo zależne określone 
w art. 1 i 2 dyrektywy 83/349/EWG, w tym 
każde przedsiębiorstwo zależne finalnego 
przedsiębiorstwa dominującego;

25) „przedsiębiorstwo zależne” oznacza 
przedsiębiorstwo zależne określone 
w art. 1 i 2 dyrektywy 83/349/EWG, w tym 
każde przedsiębiorstwo zależne finalnego 
przedsiębiorstwa dominującego, jak 
również wspólnie zarządzane 
przedsiębiorstwo zdefiniowane w art. 32 
tej dyrektywy;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja przedsiębiorstw dominujących i przedsiębiorstw zależnych (art. 2 ust. 1 lit. b) 
zawierający odniesienie do art. 4 ust. 2) jest niekompletna, ponieważ podmioty zależne 
posiadane przez kilku udziałowców będą niekwalifikowalne. Wspomnianą strukturę 
przedsiębiorstwa należy ująć w niniejszym wniosku, aby zagwarantować dobrze wyważone i 
sprawiedliwe przepisy. Dlatego też należy rozszerzyć zakres wyłączenia na wspólnie 
zarządzane przedsiębiorstwa zdefiniowane w art. 32 siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG z 
dnia 13 czerwca 1983 r.
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Poprawka 467
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 25a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25a) „podstawa grupy” oznacza 
skonsolidowane lub nieskonsolidowane 
grupy przedsiębiorstw, które prowadzą 
działalność dodatkową na rzecz ich 
udziałowców i przedsiębiorstw 
powiązanych, jeżeli biorą udział w tej 
samej działalności handlowej, będącej 
główną działalnością grupy.

Or. en

Uzasadnienie

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent un-dertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access 
traded markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of 
the group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet 
the requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated -
financial institutes are ex-cluded from the exemption.

Poprawka 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27) „organ zarządzający” oznacza organ 
zarządzający firmy pełniący funkcje 
nadzorcze i zarządcze, który posiada 
najwyższe uprawnienia decyzyjne oraz jest 
uprawniony do formułowania strategii 
firmy, jej celów oraz ogólnego kierunku 
działalności. Organ zarządzający obejmuje
osoby, które faktycznie kierują 
działalnością firmy;

(27) „organ zarządzający” oznacza co 
najmniej jeden organ instytucji 
wyznaczony zgodnie z prawem krajowym, 
który jest upoważniony do ustalania 
strategii, celów i ogólnego kierunku 
działalności instytucji oraz który 
nadzoruje i monitoruje proces 
podejmowania decyzji przez kierownictwo. 
W skład tego organu wchodzą osoby, 
które faktycznie kierują działalnością 
instytucji.
W szczególności odniesienia do organu 
zarządzającego obejmują zarówno funkcje 
kierowniczą, jak i nadzorczą organu lub 
organów, o których mowa w akapicie 
pierwszym. W przypadku gdy zgodnie z 
prawem krajowym funkcja kierownicza i 
nadzorcza przypisane są różnym organom 
lub różnym członkom jednego organu, 
państwo członkowskie wprowadza 
rozróżnienie między właściwymi organami 
lub członkami organu kierowniczego 
zgodnie z prawem krajowym, o ile inaczej 
nie określono w dyrektywie. Do celów 
niniejszej dyrektywy „funkcja 
kierownicza” oznacza określanie strategii 
instytucji, celów i nadrzędnego kierunku 
działań, a „funkcja nadzorcza” oznacza 
kontrolę i monitorowanie podejmowania 
decyzji przez zarząd.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do ładu korporacyjnego, najważniejsze jest wprowadzenie takich do MiFID 
takich samych wymogów, jakie zostały określone w dyrektywie w sprawie wymogów 
kapitałowych IV. Powyższe poprawki odpowiadają zatem poprawkom przedstawionym przez 
ECR do wniosków dotyczących dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 469
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27) „organ zarządzający” oznacza organ 
zarządzający firmy pełniący funkcje 
nadzorcze i zarządcze, który posiada 
najwyższe uprawnienia decyzyjne oraz jest 
uprawniony do formułowania strategii 
firmy, jej celów oraz ogólnego kierunku 
działalności. Organ zarządzający obejmuje
osoby, które faktycznie kierują 
działalnością firmy;

27) „organ zarządzający” oznacza organ 
zarządzający firmy inwestycyjnej, 
operatora rynku lub dostawcy usług w 
zakresie udostępniania informacji 
pełniący funkcje nadzorcze i zarządcze, 
który posiada najwyższe uprawnienia 
decyzyjne oraz jest uprawniony do 
formułowania strategii firmy 
inwestycyjnej, operatora rynku lub 
dostawcy usług w zakresie udostępniania 
informacji, ich celów oraz ogólnego 
kierunku działalności, a w jego skład 
wchodzą osoby, które faktycznie kierują 
działalnością podmiotu;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „organu zarządzającego” powinna być spójna z MiFIR i MiFID. Taką samą 
poprawkę wprowadzono do MiFIR.

Poprawka 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) „organ zarządzający pełniący funkcję 
nadzorczą” oznacza organ zarządzający 
wykonujący swoją funkcję nadzorczą 
polegającą na sprawowaniu nadzoru nad 
procesem podejmowania decyzji przez 
kierownictwo i monitorowaniu tego 
procesu;

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

W odniesieniu do ładu korporacyjnego, najważniejsze jest wprowadzenie takich do MiFID 
takich samych wymogów, jakie zostały określone w dyrektywie w sprawie wymogów 
kapitałowych IV. Powyższe poprawki odpowiadają zatem poprawkom przedstawionym przez 
ECR do wniosków dotyczących dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 471
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „handel algorytmiczny” oznacza obrót 
instrumentami finansowymi, w którym 
algorytm komputerowy automatycznie 
ustala indywidualne parametry zleceń, 
takie jak warunki uruchomienia zlecenia, 
moment jego realizacji, cenę lub ilość 
instrumentów będących przedmiotem 
zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem 
po jego złożeniu, przy ograniczonym lub 
zerowym udziale człowieka. Definicja ta 
nie obejmuje jakichkolwiek systemów 
wykorzystywanych wyłącznie do celu 
przekierowywania zleceń z jednego 
systemu obrotu do innego lub do celu 
potwierdzania zleceń;

30) „handel algorytmiczny” oznacza obrót 
instrumentami finansowymi, w którym 
algorytm komputerowy automatycznie 
ustala wszystkie lub zasadniczo wszystkie
indywidualne parametry zleceń, takie jak 
warunki uruchomienia zlecenia, moment 
jego realizacji, cenę lub ilość instrumentów 
będących przedmiotem zlecenia lub sposób 
zarządzania zleceniem po jego złożeniu, 
bądź znaczącą część tych parametrów,
przy ograniczonym lub zerowym udziale 
człowieka. Definicja ta nie obejmuje 
jakichkolwiek systemów 
wykorzystywanych wyłącznie do celu 
przekierowywania zleceń z jednego 
systemu obrotu do innego lub do celu 
potwierdzania zleceń;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „handlu algorytmicznego” zaproponowana przez Komisję objęła wszystkie firmy 
wykorzystujące algorytmy w ramach swojej strategii handlowej, w tym automatyczne 
przetwarzanie danych po realizacji zlecenia. Poprawka ta zwiększa jasność tekstu.

Poprawka 472
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30a) „transakcje o wysokiej 
częstotliwości” oznaczają handel 
algorytmiczny o następujących cechach:
1) bardzo wysoka liczba zleceń w 
porównaniu ze średnią liczbą zleceń 
składanych przez aktywnych uczestników 
danego systemu obrotu;
2) szybkie usuwanie lub zastępowanie 
zleceń;
3) transakcje przeprowadzane na własny 
rachunek;
5) brak znaczącej pozycji netto na koniec 
dnia (pozycja płaska);
6) przyjmowanie pozycji na bardzo krótkie 
okresy utrzymywania;
7) osiąganie bardzo niskich marż za 
transakcję;
8) wykorzystywanie systemów zarządzania 
zleceniami o szybkości działania zbliżonej 
do minimalnego czasu realizacji 
transakcji; 
9) korzystanie z usług kolokacji lub usług 
analizy bliskości oraz indywidualnych 
strumieni danych;
10) nacisk na instrumenty o bardzo 
wysokiej płynności;
11) wykorzystywanie programów 
komputerowych lub algorytmów do 
prowadzenia automatycznego procesu 
decyzyjnego w odniesieniu do 
uruchamiania, generowania, 
przekierowywania i realizacji zlecenia.
EUNGiPW sprawdza raz w roku 
adekwatność powyższej definicji w celu 
dopilnowania, by była ona spójna ze 
zmianami sytuacji na rynku, odpowiednia 
dla zakresu danych papierów 
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wartościowych oraz właściwie 
monitorowana na rynkach regulowanych, 
MTF i OTF, a także przedstawia 
sprawozdanie w tym zakresie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

W zakresie, w jakim definiuje się „transakcje o wysokiej częstotliwości”, ważne jest 
ustanowienie minimalnych kryteriów dotyczących strategii obejmującej transakcje o wysokiej 
częstotliwości, aby zapewnić możliwość jej identyfikacji oraz stosowania w kontekście art. 17 
ust. 3; EUNGiPW powinien regularnie sprawdzać adekwatność tych kryteriów, aby zapewnić 
ich aktualność w miarę rozwoju rynków.

Poprawka 473
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30b) „strategia oparta na transakcjach o 
wysokiej częstotliwości” oznacza strategię 
obrotu instrumentem finansowym 
obejmującą transakcje o wysokiej 
częstotliwości oraz wykazującą co 
najmniej pięć spośród następujących 
cech:
(i) wykorzystywanie infrastruktury 
hostingu kolokacyjnego i zapewniającego 
większą bliskość z infrastrukturą obrotu;
(ii) korzystanie z bezpośredniego dostępu 
do rynku;
(iii) dzienny obrót portfelem wynoszący co 
najmniej 50%;
(iv) stosunek zleceń do transakcji 
przekraczający 4:1;
(iv) udział zleceń anulowanych (w tym 
częściowo anulowanych) przekraczający 



AM\901764PL.doc 63/177 PE489.464v01-00

PL

20%;
(vi) większość zajmowanych pozycji jest 
odwoływana tego samego dnia;
(vii) ponad 50% zleceń lub transakcji jest 
wykonywanych w systemach obrotu 
zapewniających zniżki lub rabaty na 
zlecenia zapewniające płynność oraz 
kwalifikuje się do takich rabatów;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zdefiniowanie strategii opartych na transakcjach o wysokiej częstotliwości, 
aby zapewnić ich odróżnienie od innych inwestorów na rynku, w związku z czym w powyższej 
poprawce proponuje się zaostrzenie niektórych kryteriów w celu zapobieżenia, by podmioty 
realizujące strategie obejmujące transakcje o wysokiej częstotliwości nie obchodziły 
przepisów.

Poprawka 474
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30a) „transakcje o wysokiej 
częstotliwości” oznaczają handel 
algorytmiczny, którego rentowność zależy 
od wykorzystywania rozwiązań 
technologicznych umożliwiających 
przekazywanie, anulowanie lub 
modyfikowanie zleceń w odstępach 
zbliżonych do minimalnej latencji dla 
systemu przekazywania, anulowania lub 
modyfikowania zleceń;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest odróżnienie transakcji o wysokiej częstotliwości od algorytmów obejmujących 
strategie handlowe, które nie zależą od zapewnienia większej szybkości w porównaniu z 
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innymi uczestnikami rynku.

Poprawka 475
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30a) „transakcje o wysokiej 
częstotliwości” oznaczają obrót 
instrumentami finansowymi, w którym 
program komputerowy ustala 
automatycznie poszczególne parametry 
zleceń, dostęp do systemów realizacji, 
dostęp do danych rynkowych i 
przekierowywanie zleceń oraz który 
wykazuje następujące cechy:
a) bardzo wysoki stosunek zleceń do 
transakcji;
b) bardzo krótkie okresy utrzymywania;
c) wykorzystywanie z infrastruktury 
kolokacyjnej;
d) dzienny obrót portfelem wynoszący co 
najmniej 50%;
Właściwe organy określają poszczególne 
cechy dla każdego systemu obrotu zgodnie 
z jego charakterystyka i płynnością.

Or. en

Poprawka 476
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30b) „strategia oparta na transakcjach o 
wysokiej częstotliwości” oznacza strategię 
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przeprowadzania transakcji na własny 
rachunek na danym instrumencie 
finansowym, która obejmuje transakcje o 
wysokiej częstotliwości oraz wykazuje co 
najmniej cztery spośród następujących 
cech:
(i) korzystanie z narzędzi kolokacji oraz 
bezpośredniego dostępu do rynku;
(ii) dzienny obrót portfelem wynoszący co 
najmniej 50%;
(iii) stosunek zleceń do transakcji 
przekraczający 4:1;
(iv) udział zleceń anulowanych 
przekraczający 20%;
(v) większość zajmowanych pozycji 
odwoływana jest tego samego dnia;
(vii) ponad 50% zleceń lub transakcji jest 
wykonywanych w systemach obrotu 
zapewniających zniżki lub rabaty na 
zlecenia zapewniające płynność oraz 
kwalifikuje się do takich rabatów;

Or. en

Poprawka 477
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30a) „strategia oparta na algorytmicznych 
transakcjach o wysokiej częstotliwości”
oznacza strategię w zakresie handlu 
algorytmicznego, którą charakteryzuje 
przyjmowanie pozycji na krótkie okresy, 
korzystanie z systemów zarządzania 
zleceniami o szybkości działania zbliżonej 
do minimalnego czasu realizacji 
transakcji, jak również korzystanie z 
infrastruktury mającej na celu stałe 
ograniczanie do minimum sieci i innych 
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rodzajów czynników powodujących 
opóźnienie oraz niezależnej od przepływu 
zleceń składanych firmie inwestycyjnej 
przez jej klientów.
W szczególności strategia oparta na 
algorytmicznych transakcjach o wysokiej 
częstotliwości zdefiniowana powyżej może 
obejmować co najmniej jeden z 
następujących elementów:
a) w przypadku każdej transakcji i 
każdego zlecenia uruchamianie, 
generowanie, przekierowywanie i 
realizacja zleceń odbywa się za 
pośrednictwem systemu bez interwencji 
człowieka;
b) przyjmowanie i likwidacja pozycji w 
krótkim czasie;
c) duży dzienny obrót portfelem;
d) wysoki śróddzienny stosunek zleceń do 
transakcji; oraz
e) dzień handlowy zamykany w pozycji 
płaskiej lub w pozycji zbliżonej do pozycji 
płaskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie dokumentu roboczego Komisji Europejskiej.

Poprawka 478
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30b) „strategia oparta na transakcjach o 
wysokiej częstotliwości” oznacza strategię 
przeprowadzania transakcji na własny 
rachunek na danym instrumencie 
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finansowym, która obejmuje transakcje o 
wysokiej częstotliwości oraz wykazuje 
następujące cechy:
(i) wykorzystywanie mechanizmów 
kolokacji;
(ii) dzienny obrót portfelem wynoszący co 
najmniej 50%;
(iii) śróddzienny stosunek zleceń do 
transakcji przekraczający 250:1;
(iv) udział zleceń anulowanych 
przekraczający 20%;
(v) większość zajmowanych pozycji 
odwoływana jest tego samego dnia;
EUNGiPW sprawdza raz w roku 
adekwatność powyższych kryteriów w celu 
dopilnowania, by były one spójne ze
zmianami sytuacji na rynku, odpowiednia 
dla zakresu danych papierów 
wartościowych oraz właściwie 
monitorowana na rynkach regulowanych, 
MTF i OTF, a także przedstawia 
sprawozdanie w tym zakresie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

W zakresie, w jakim definiuje się „transakcje o wysokiej częstotliwości”, ważne jest 
ustanowienie minimalnych kryteriów dotyczących strategii obejmującej transakcje o wysokiej 
częstotliwości, aby zapewnić możliwość jej identyfikacji oraz stosowania w kontekście art. 17 
ust. 3; EUNGiPW powinien regularnie sprawdzać adekwatność tych kryteriów, aby zapewnić 
ich aktualność w miarę rozwoju rynków.

Poprawka 479
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30b) „strategia oparta na algorytmicznych 
transakcjach o wysokiej częstotliwości”
oznacza strategię w zakresie handlu 
algorytmicznego, którą charakteryzuje 
przyjmowanie pozycji na krótkie okresy, 
korzystanie z systemów zarządzania 
zleceniami o szybkości działania zbliżonej 
do minimalnego czasu realizacji 
transakcji, jak również korzystanie z 
infrastruktury mającej na celu stałe 
ograniczanie do minimum sieci i innych 
rodzajów czynników powodujących 
opóźnienie oraz niezależnej od przepływu 
zleceń składanych firmie inwestycyjnej 
przez jej klientów.
W szczególności strategia oparta na 
algorytmicznych transakcjach o wysokiej 
częstotliwości zdefiniowana powyżej może 
obejmować co najmniej jeden z 
następujących elementów:
– w przypadku każdej transakcji i każdego 
zlecenia uruchamianie, generowanie, 
przekierowywanie i realizacja zleceń 
odbywa się za pośrednictwem systemu bez 
interwencji człowieka;
– przyjmowanie i likwidowanie pozycji w 

krótkim czasie;
– duży dzienny obrót portfelem;
– wysoki śróddzienny stosunek zleceń do 
transakcji; oraz
– dzień handlowy zamykany w pozycji 
płaskiej lub w pozycji zbliżonej do pozycji 
płaskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zasugerowana przez Komisję w dokumencie roboczym.
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Poprawka 480
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30d) „dostęp sponsorowany” oznacza 
system, w którym firma inwestycyjna, 
będąca członkiem, uczestnikiem lub 
użytkownikiem platformy obrotu, zezwala 
klientom na elektroniczne i bezpośrednie 
przekazywanie zleceń do określonej 
platformy z oznaczeniem handlowym 
firmy inwestycyjnej, bez przekazywania 
tych zleceń przez wewnętrzne 
elektroniczne systemy transakcyjne firmy 
inwestycyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Celem proponowanej poprawki jest uwydatnienie rożnych metod, za pomocą których 
uczestnicy rynku mogą uzyskać dostęp do platformy obrotu. Powyższy tekst został 
zaczerpnięty z wytycznych EUNGiPW dotyczących systemów i mechanizmów kontroli, 
opublikowanych w dniu 22 grudnia 2011 r., nr ref.: ESMA/2011/456.

Poprawka 481
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30e) „nieograniczony” lub inaczej 
„niefiltrowany” dostęp do rynku 
regulowanego lub MTF, w przypadku 
którego zlecenia klientów nie są 
przepuszczane przez mechanizmy kontroli 
przed wprowadzeniem instrumentów do 
obrotu zanim zostaną przesłane na rynek 
regulowany lub do MTF, jest zabroniony 
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w MiFID. W związku z tym klient 
korzystający z dostępu sponsorowanego 
nigdy nie powinien mieć możliwości 
przesyłania zlecenia do platformy obrotu z 
pominięciem ich sprawdzenia przez 
mechanizm kontroli przed 
wprowadzeniem instrumentów do obrotu, 
jakim dysponuje firma inwestycyjna.

Or. en

Uzasadnienie

Celem proponowanej poprawki jest uwydatnienie rożnych metod, za pomocą których 
uczestnicy rynku mogą uzyskać dostęp do platformy obrotu. Powyższy tekst został 
zaczerpnięty z wytycznych EUNGiPW dotyczących systemów i mechanizmów kontroli, 
opublikowanych w dniu 22 grudnia 2011 r., nr ref.: ESMA/2011/456.

Poprawka 482
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31) „bezpośredni dostęp elektroniczny” w 
odniesieniu do systemu obrotu oznacza 
mechanizm, w ramach którego członek 
lub uczestnik systemu obrotu zezwala 
danej osobie na korzystnie ze swojego 
kodu transakcyjnego, dzięki czemu osoba 
ta może przekazywać drogą elektroniczną 
zlecenia dotyczące instrumentu 
finansowego bezpośrednio do systemu 
obrotu. Definicja ta obejmuje ten 
mechanizm, bez względu na to czy polega 
on również na wykorzystywaniu przez 
daną osobę infrastruktury członka lub 
uczestnika lub dowolnego systemu 
przyłączeniowego udostępnionego przez 
członka lub uczestnika do przekazywania 
zleceń;

skreślony

Or. en
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Poprawka 483
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31) „bezpośredni dostęp elektroniczny” w 
odniesieniu do systemu obrotu oznacza 
mechanizm, w ramach którego członek 
lub uczestnik systemu obrotu zezwala 
danej osobie na korzystnie ze swojego 
kodu transakcyjnego, dzięki czemu osoba 
ta może przekazywać drogą elektroniczną 
zlecenia dotyczące instrumentu 
finansowego bezpośrednio do systemu 
obrotu. Definicja ta obejmuje ten 
mechanizm, bez względu na to czy polega 
on również na wykorzystywaniu przez 
daną osobę infrastruktury członka lub 
uczestnika lub dowolnego systemu 
przyłączeniowego udostępnionego przez 
członka lub uczestnika do przekazywania 
zleceń;

31) „bezpośredni dostęp elektroniczny”
oznacza system, w którym firma 
inwestycyjna, będąca członkiem, 
uczestnikiem lub użytkownikiem 
platformy obrotu, zezwala klientom na 
przekazywanie zleceń drogą elektroniczną 
do wewnętrznych elektronicznych 
systemów obrotu firmy inwestycyjnej w 
celu ich dalszego automatycznego 
przesłania z oznaczeniem handlowym tej 
firmy do określonej platformy obrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Celem proponowanej poprawki jest uwydatnienie rożnych metod, za pomocą których 
uczestnicy rynku mogą uzyskać dostęp do platformy obrotu. Powyższy tekst został 
zaczerpnięty z wytycznych EUNGiPW dotyczących systemów i mechanizmów kontroli, 
opublikowanych w dniu 22 grudnia 2011 r., nr ref.: ESMA/2011/456.

Poprawka 484
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 31
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31) „bezpośredni dostęp elektroniczny” w 
odniesieniu do systemu obrotu oznacza 
mechanizm, w ramach którego członek lub 
uczestnik systemu obrotu zezwala danej 
osobie na korzystnie ze swojego kodu 
transakcyjnego, dzięki czemu osoba ta 
może przekazywać drogą elektroniczną 
zlecenia dotyczące instrumentu 
finansowego bezpośrednio do systemu 
obrotu. Definicja ta obejmuje ten 
mechanizm, bez względu na to czy polega 
on również na wykorzystywaniu przez 
daną osobę infrastruktury członka lub 
uczestnika lub dowolnego systemu 
przyłączeniowego udostępnionego przez 
członka lub uczestnika do przekazywania 
zleceń;

31) „bezpośredni dostęp do rynku” w 
odniesieniu do systemu obrotu oznacza 
mechanizm, w ramach którego członek lub 
uczestnik systemu obrotu zezwala danej 
osobie na korzystnie ze swojego kodu 
transakcyjnego, dzięki czemu osoba ta 
może przekazywać drogą elektroniczną 
zlecenia dotyczące instrumentu 
finansowego bezpośrednio do systemu 
obrotu. Definicja ta obejmuje ten 
mechanizm, bez względu na to czy polega 
on również na wykorzystywaniu przez 
daną osobę infrastruktury członka lub 
uczestnika lub dowolnego systemu 
przyłączeniowego udostępnionego przez 
członka lub uczestnika do przekazywania 
zleceń;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 485
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31) „bezpośredni dostęp elektroniczny” w 
odniesieniu do systemu obrotu oznacza 
mechanizm, w ramach którego członek lub 
uczestnik systemu obrotu zezwala danej 
osobie na korzystnie ze swojego kodu 
transakcyjnego, dzięki czemu osoba ta 
może przekazywać drogą elektroniczną 

31) „bezpośredni dostęp elektroniczny” w 
odniesieniu do systemu obrotu oznacza 
mechanizm, w ramach którego członek lub 
uczestnik systemu obrotu zezwala danej 
osobie na korzystnie ze swojego kodu 
transakcyjnego, dzięki czemu osoba ta 
może przekazywać drogą elektroniczną 
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zlecenia dotyczące instrumentu 
finansowego bezpośrednio do systemu 
obrotu. Definicja ta obejmuje ten 
mechanizm, bez względu na to czy polega 
on również na wykorzystywaniu przez 
daną osobę infrastruktury członka lub 
uczestnika lub dowolnego systemu 
przyłączeniowego udostępnionego przez 
członka lub uczestnika do przekazywania 
zleceń;

zlecenia dotyczące instrumentu 
finansowego bezpośrednio do systemu 
obrotu. Definicja ta obejmuje 
wykorzystywanie przez daną osobę 
infrastruktury członka;

Or. en

Poprawka 486
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 31a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31a) „bezpośredni dostęp elektroniczny”
oznacza mechanizm, w ramach którego 
członek lub uczestnik systemu obrotu 
zezwala danej osobie na korzystnie ze 
swojego kodu transakcyjnego, dzięki 
czemu osoba ta może drogą elektroniczną 
przekazywać zlecenia do wewnętrznych 
systemów transakcyjnych firmy 
inwestycyjnej, które następnie przekazują 
te zlecenia, oznaczone kodem 
transakcyjnym firmy inwestycyjnej, w 
sposób automatyczny do określonego 
systemu obrotu;

Or. en

Poprawka 487
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 31b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

31b) „dostęp sponsorowany” oznacza 
mechanizm, w ramach którego członek 
lub uczestnik systemu obrotu zezwala 
danej osobie na korzystnie ze swojego 
kodu transakcyjnego, dzięki czemu osoba 
ta może przekazywać drogą elektroniczną 
zlecenia, oznaczone kodem transakcyjnym 
firmy inwestycyjnej, do określonego 
systemu obrotu, bez konieczności 
przekierowywania tych zleceń do 
wewnętrznych elektronicznych systemów 
transakcyjnych firmy inwestycyjnej;

Or. en

Poprawka 488
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 33a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a) „transakcje oparte na zestawianiu 
zleceń” oznacza transakcje o co najmniej 
dwóch „nogach”, w przypadku których 
firma inwestycyjna lub operator rynku jest 
stroną każdej „nogi”, do której wchodzi w 
celu ułatwienia realizacji co najmniej 
jednego zlecenia klienta, co nie powoduje 
przyjęcia ryzyka rynkowego przez daną 
firmę inwestycyjną;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to definicja „transakcji opartych na zestawianiu zleceń”, które różnią się od transakcji 
przeprowadzanych na własny rachunek. Transakcje oparte na zestawianiu zleceń oznaczają 
transakcje, w przypadku których firma/operator zajmuje środkową pozycję w transakcji, 
stając się nabywcą dla sprzedawcy i sprzedawcą dla nabywcy. Takie działania mogą być 
podejmowane w celu ułatwienia transakcji klienta lub zapewnienia anonimowości transakcji.
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Poprawka 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 33a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a) „pozycje zakłócające rynek”
oznaczają pozycje, które obiektywnie nie 
przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka 
wynikającego bezpośrednio z działalności 
handlowej związanej z towarami oraz 
przekraczają poziom wymagany do 
zapewnienia wystarczającej płynności 
pozycjom obiektywnie przyczyniającym się 
do zmniejszenia ryzyka wynikającego 
bezpośrednio z działalności handlowej 
związanej z towarami bądź które w inny 
sposób zakłócają funkcję rynku w zakresie 
ustalania cen;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie tej definicji jest konieczne, aby dokonać rozróżnienia między pozycjami 
spekulacyjnymi i zabezpieczającymi.

Poprawka 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 33a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a) „inwestycje ubezpieczeniowe”
oznaczają umowy ubezpieczenia, w 
przypadku których wysokość kwoty 
należnej klientowi jest uzależniona od 
wartości rynkowej składnika aktywów, 
oczekiwanego zysku z tego składnika 
aktywów lub wartości referencyjnej oraz w 
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przypadku których klient nie jest 
bezpośrednim posiadaczem danego 
składnika aktywów;

Or. en

Uzasadnienie

Do zakresu stosowania MiFID należy włączyć inwestycje ubezpieczeniowe.

Poprawka 491
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 33a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a) „nadmierna spekulacja” na potrzeby 
niniejszej dyrektywy oznacza działalność 
polegającą na obrocie dowolnym 
składnikiem aktywów, prowadzoną na 
podstawie umów sprzedaży tego składnika 
aktywów na przyszłą dostawę dokonywaną 
w ramach systemów obrotu lub na 
rynkach pozagiełdowych lub na ich 
zasadach w odniesieniu do ważnych 
umów w sprawie ustalania cen, 
powodującą zmienność, zakłócenia lub 
nieuzasadnione zmiany procesu 
właściwego kształtowania się cen danego 
składnika aktywów lub znaczące ryzyko 
wystąpienia takich skutków bądź 
powodującą, że proces kształtowania się 
cen odbiega od podstawowych założeń.

Or. en

Uzasadnienie

Spekulanci są niezbędni na rynkach towarowych, gdyż zapewniają płynność transakcji 
zabezpieczających zawieranych w dobrej wierze, gdy występuje brak równowagi pomiędzy 
korzystającymi z zabezpieczenia zajmującymi „krótką” i „długą” pozycję. Jednak na 
niektórych rynkach towarowych osób korzystających z zabezpieczenia jest mniej niż 
spekulantów, co wiąże się z ryzykiem, że poziomy cen i zmienność nie są już rezultatem 
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podstawowych czynników. Zdefiniowanie „nadmiernej spekulacji” daje organom nadzoru i 
rynkom dodatkowe uzasadnienie w przypadku interwencji w celu ochrony interesów osób 
korzystających z zabezpieczenia.

Poprawka 492
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 33a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a) „nadmierna spekulacja” oznacza 
pozycje utrzymywane przez jakąkolwiek 
osobę, w tym grupę lub kategorię osób, 
które nie przyczyniają się obiektywnie do 
zmniejszenia ryzyka wynikającego 
bezpośrednio z prowadzonej przez tę osobę 
działalności handlowej związaną z 
towarem oraz w których kontrahent nie 
zmniejsza ryzyka powiązanego 
bezpośrednio z jego działalnością 
handlową.

Or. en

Poprawka 493
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 33a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a) „działania mające na celu 
zmniejszenie ryzyka związanego z główną 
działalnością” oznaczają działania mające 
na celu zabezpieczenie ryzyka związanego 
z produkcją, ze sprzedażą oraz innych 
rodzajów ryzyka.

Or. en
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę znaczenie definicji zabezpieczenia w odniesieniu do wyłączenia, cel 
Komisji, przedstawiony w punkcie 88 preambuły, należy ująć bezpośrednio w dyrektywie. 
Przeprowadzanie transakcji w celu zabezpieczenia ryzyka jest kluczowe dla większego 
bezpieczeństwa rynków. Aby umożliwić firmom niefinansowym zabezpieczenie możliwie 
największej liczby rodzajów ryzyka, należy dodać do definicji zabezpieczenie ryzyka 
związanego ze sprzedażą.

Poprawka 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 33b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33b) „całkowity koszt dostawcy” oznacza 
koszty, jakie jest zobowiązany ponieść 
klient na rzecz firmy inwestycyjnej z tytułu 
zakupu usługi inwestycyjnej lub 
instrumentu finansowego, obejmujące 
następujące składniki obliczane w skali 
roku:
a) roczną opłatę z tytułu zarządzania;
b) koszty depozytu i koszty 
administracyjne;
c) opłaty z tytułu realizacji zleceń, 
obliczone na podstawie ujawnionej opłaty 
z tytułu realizacji zleceń pobieranej w 
czasie ostatnich 12 miesięcy lub na 
podstawie średniej z maksymalnego 
okresu 3 lat w przypadku dostępności 
danych; 
d) koszty z tytułu przeprowadzania 
transakcji, obliczone na podstawie 
ujawnionej opłaty z tytułu realizacji zleceń
pobieranej w czasie ostatnich 12 miesięcy 
lub na podstawie średniej z 
maksymalnego okresu 3 lat w przypadku 
dostępności danych;
e) całkowite koszty wszystkich funduszy 
bazowych, jeżeli chodzi o związane z nimi 
bieżące opłaty w przypadku inwestowania 
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funduszy w jakichkolwiek funduszach 
UCTIS, funduszach ETF lub funduszach 
inwestycyjnych typu zamkniętego bądź 
jakiekolwiek innych funduszach 
wspólnego inwestowania;
f) wszelkie pozostałe koszty 
niewymienione powyżej;
Całkowity koszt dostawcy oblicza się jako 
procent w skali roku.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa definicja zagwarantuje, że wszystkie koszty będą jasne dla inwestora, co zapewni 
wysoki poziom ujawniania informacji oraz przejrzystości.

Poprawka 495
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 33b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33b) „transakcja zabezpieczająca 
zawierana w dobrej wierze” oznacza:
a) transakcję lub pozycję, która:
(i) stanowi substytut transakcji 
przeprowadzonych lub które mają zostać 
przeprowadzone bądź pozycji przyjętych
lub które mają zostać przyjęte w 
późniejszym terminie w fizycznym kanale 
obrotu;
(ii) jest odpowiednia pod względem 
ekonomicznym do zmniejszenia ryzyka 
związanego z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa handlowego i 
zarządzaniem nim;
oraz
(iii) wynika z potencjalnej zmiany 
wartości:
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– aktywów, które dana osoba posiada, 
produkuje, wytwarza, przetwarza lub 
którymi handluje bądź które spodziewa się 
posiadać, produkować, wytwarzać, 
przetwarzać lub uczynić przedmiotem 
handlu;
– zobowiązań, które dana osoba posiada 
lub które spodziewa się zaciągnąć; lub
– usług, które dana osoba świadczy, 
nabywa lub które spodziewa się świadczyć 
lub nabyć;
albo
b) transakcję lub pozycję, która obniża 
towarzyszące pozycji ryzyko wynikające z 
instrumentu pochodnego, która
(i) została przeprowadzona wobec 
kontrahenta, dla którego kwalifikowałaby 
się ona jako transakcja zabezpieczająca 
zawierana w dobrej wierze zgodnie z lit. a) 
lub
(ii) spełnia wymogi określone w lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Aby promować korzyści gospodarcze rynków towarowych, istotne jest przyjęcie definicji 
zabezpieczenia. Nadzór rynkowy powinien promować interesy tych stron, które mają 
ekspozycję na ceny towarów, będącą nieuniknioną konsekwencją ich działalności, a nie 
spekulacji na cenach. Wyłączenia powinny być powiązane z tą definicją, podobnie jak w 
EMIR i zgodnie z ustawą Dodda-Franka.

Poprawka 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 33c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33b) „całkowity koszt inwestycji” oznacza 
koszty, jakie jest zobowiązany ponieść 
klient z tytułu zakupu usługi inwestycyjnej 
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lub instrumentu finansowego poprzez 
kanał sprzedaży, obejmujące całkowity 
koszt dostawcy oraz następujące opłaty 
obliczane jako procent w skali roku:
a) opłaty z tytułu korzystania z platformy, 
jeżeli nie zostały już włączone do 
całkowitego kosztu dostawcy;
b) koszty wejścia i wyjścia, amortyzowane 
w okresie pięciu lat odpowiadającym 
zakładanemu okresowi inwestycji, chyba 
że określono inaczej;
c) opłaty z tytułu usług doradczych po 
odliczeniu jakichkolwiek rabatów 
zwróconych klientom, amortyzowane w 
okresie pięciu lat odpowiadającym 
zakładanemu okresowi inwestycji, chyba 
że określono inaczej;
d) wszelkie pozostałe koszty 
niewymienione powyżej;
Całkowity koszt dostawcy oblicza się jako 
procent w skali roku.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa definicja zagwarantuje, że wszystkie koszty będą jasne dla inwestora, co zapewni 
wysoki poziom ujawniania informacji oraz przejrzystości.

Poprawka 497
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
służących określeniu pewnych 
technicznych elementów definicji 
ustanowionych w ust. 1 niniejszego 
artykułu w celu dostosowania ich do zmian 

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
służących określeniu pewnych 
technicznych elementów definicji 
ustanowionych w ust. 1 niniejszego 
artykułu w celu dostosowania ich do zmian 
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na rynku. na rynku, w szczególności w odniesieniu 
do ust. 2 pkt 30a.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku, w którym definicja strategii opartych na transakcjach o wysokiej częstotliwości 
okazałaby się zbyt restrykcyjna lub restrykcyjna w niewystarczającym stopniu, powinno być 
możliwe dostosowanie tej definicji w drodze aktów delegowanych.

Poprawka 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
służących określeniu pewnych 
technicznych elementów definicji 
ustanowionych w ust. 1 niniejszego 
artykułu w celu dostosowania ich do 
zmian na rynku.

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
służących określeniu pewnych 
technicznych elementów lub zmianie
definicji ustanowionych w ust. 1 
niniejszego artykułu, w stosowanych 
przypadkach, tak aby uwzględnić:
a) zmiany techniczne na rynkach 
finansowych;
b) wykaz nadużyć, o którym mowa w art. 
34b lit. b) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 z 
dnia ... [MAR], w szczególności w 
odniesieniu do transakcji o wysokiej 
częstotliwości, w tym między innymi do 
praktyk takich, jak „spoofing”, „quote 
stuffing” i „layering”.

Or. en

Poprawka 499
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
służących określeniu pewnych
technicznych elementów definicji 
ustanowionych w ust. 1 niniejszego 
artykułu w celu dostosowania ich do zmian 
na rynku.

3. EUNGiPW może opracować projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
służące określeniu technicznych 
elementów definicji ustanowionych w ust. 
1 niniejszego artykułu w celu dostosowania 
ich do zmian na rynku .

EUNGiPW przedstawia Komisji 
wspomniane projekty regulacyjnych 
standardów technicznych do dnia [...]*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
__________________
*Dz.U.: wstawić datę: [...].

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość określenia technicznych elementów definicji zgodnie z MiFID stanowi faktyczne 
uprawnienie do zmiany zakresu stosowania dyrektywy. Jeżeli uprawnienie to ma czysto 
techniczny charakter, a jego celem jest dostosowanie definicji do zmian na rynku, jest ono 
uprawnieniem technicznym, do którego EUNGiPW posiada większe kompetencje.

Poprawka 500
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 3. EUNGiPW przedstawia Komisji 
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uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
służących określeniu pewnych
technicznych elementów definicji 
ustanowionych w ust. 1 niniejszego 
artykułu w celu dostosowania ich do zmian 
na rynku.

projekty regulacyjnych standardów 
technicznych dotyczące środków służących 
określeniu technicznych elementów 
definicji ustanowionych w ust. 1 
niniejszego artykułu między innymi w celu 
dostosowania ich do zmian na rynku.

EUNGiPW przedstawi Komisji projekty 
wspomnianych regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2012 
r.].
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 501
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wymaga, 
aby świadczenie usług inwestycyjnych lub 
prowadzenie działalności inwestycyjnej 
w formie regularnej działalności 
zawodowej podlegało wymogowi 
uzyskania wcześniejszego zezwolenia, 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozdziału. Zezwolenia takiego udziela 
właściwy organ państwa członkowskiego 
pochodzenia wyznaczony zgodnie z art. 69.

1. Każde państwo członkowskie wymaga, 
aby świadczenie usług inwestycyjnych lub 
prowadzenie działalności inwestycyjnej 
w formie regularnej działalności 
zawodowej podlegało wymogowi 
uzyskania wcześniejszego zezwolenia, 
zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału 
i art. 31 rozporządzenia (UE) nr .../... 
[MiFIR]. Zezwolenia takiego udziela 
właściwy organ państwa członkowskiego 
pochodzenia wyznaczony zgodnie z art. 69.

Or. en

Poprawka 502
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na mocy odstępstwa od ust. 1 państwa 
członkowskie umożliwiają operatorom 
rynku prowadzenie MTF lub OTF pod 
warunkiem uprzedniego weryfikowania ich 
zgodności z przepisami tego rozdziału.

2. Na mocy odstępstwa od ust. 1 państwa 
członkowskie umożliwiają operatorom 
rynku prowadzenie MTF pod warunkiem 
uprzedniego weryfikowania ich zgodności 
z przepisami tego rozdziału.

Or. en

Poprawka 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
osoby fizyczne świadczące na rzecz 
klientów usługi w zakresie doradztwa 
inwestycyjnego, niezależnego doradztwa 
inwestycyjnego bądź, w stosownych 
przypadkach, w zakresie dodatkowego 
doradztwa inwestycyjnego posiadały 
odpowiedni poziom wiedzy i kompetencji 
oparty na uznanych kwalifikacjach.

Or. en

Uzasadnienie

Doradztwo inwestycyjne może mieć ogromny wpływ na życie obywateli. Doradcy powinni być 
zatem zobowiązani do posiadania odpowiedniego poziomu kwalifikacji, aby doradzać 
klientom, w jaki sposób zarządzać swoimi funduszami.

Poprawka 504
Arlene McCarthy



PE489.464v01-00 86/177 AM\901764PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
osoby fizyczne świadczące na rzecz 
klientów usługi w zakresie doradztwa 
inwestycyjnego bądź, w stosownych 
przypadkach, w zakresie dodatkowego 
doradztwa inwestycyjnego posiadały 
odpowiedni poziom wiedzy i kompetencji 
oparty na uznanych kwalifikacjach.
Państwa członkowskie wymagają również, 
aby wspomniane osoby fizyczne stale 
odbywały szkolenia zawodowe, aby 
aktualizować i weryfikować swoją wiedzę i 
kompetencje.

Or. en

Uzasadnienie

Doradztwo inwestycyjne może mieć ogromny wpływ na życie mieszkańców. Doradcy powinni 
być zatem zobowiązani do posiadania odpowiedniego poziomu kwalifikacji, aby doradzać 
klientom, w jaki sposób zarządzać swoimi funduszami.

Poprawka 505
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie pochodzenia dba 
o to, by zezwolenie określało usługi 
inwestycyjne lub działalność inwestycyjną, 
do których świadczenia lub prowadzenia 
firma inwestycyjna jest uprawniona. 
Zezwolenie może obejmować jedną lub 
większą liczbę usług dodatkowych 
wymienionych w sekcji B załącznika I. W 
żadnym przypadku zezwolenia nie można 
udzielić wyłącznie na świadczenie usług 

1. Państwo członkowskie pochodzenia dba 
o to, by zezwolenie określało usługi 
inwestycyjne lub działalność inwestycyjną, 
do których świadczenia lub prowadzenia 
firma inwestycyjna jest uprawniona. 
Zezwolenie może obejmować jedną lub 
większą liczbę usług dodatkowych 
wymienionych w sekcji B załącznika I. W 
żadnym przypadku zezwolenia nie można 
udzielić wyłącznie na świadczenie usług
dodatkowych. EUNGiPW dokonuje 
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dodatkowych. przeglądu zezwolenia w przypadku 
podejrzenia naruszeń przepisów niniejszej 
dyrektywy oraz w przypadku wpłynięcia 
skargi od zainteresowanych osób trzecich 
w odpowiednim terminie oraz może 
cofnąć zezwolenie, aby zapewnić 
stabilność rynku finansowego.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że na mocy ust. 3 niniejszego art. przyznaje sie instytucjom finansowym 
paszport europejski, EUNGiPW powinien przeprowadzać wobec tych instytucji dochodzenia 
na szczeblu europejskim.

Poprawka 506
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia:

skreślony

a) informacji, jakie należy przekazać 
właściwemu organowi na mocy art. 7 ust. 
2, w tym programu działania;
b) zadań komitetów ds. nominacji 
wymaganych na podstawie art. 9 ust. 2
c) wymogów, jakie mają zastosowanie do 
zarządzania firmą inwestycyjną zgodnie 
z art. 9 ust. 8, oraz informacji dotyczących 
powiadomienia zgodnie z art. 9 ust. 5;
d) wymogów mających zastosowanie do 
akcjonariuszy i wspólników posiadających 
znaczne pakiety akcji, jak również 
przeszkód, które mogą uniemożliwiać 
właściwemu organowi skuteczne 
wykonywanie funkcji nadzorczych 
zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2.
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EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2016 
r.].
Komisji powierza się uprawnienie do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Norma wydaje się zbędna.

Poprawka 507
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia standardowych 
formularzy, szablonów i procedur 
dotyczących powiadomień lub 
przekazywania informacji przewidzianych 
w art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 5.

EUNGiPW może opracowywać projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia standardowych 
formularzy, szablonów i procedur 
dotyczących powiadomień lub 
przekazywania informacji przewidzianych 
w art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 5.

Or. en

Poprawka 508
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit drugi



AM\901764PL.doc 89/177 PE489.464v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2016 r.]. 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych.

Or. en

Poprawka 509
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może cofnąć zezwolenie 
wydane firmie inwestycyjnej, jeżeli firma 
inwestycyjna:

Właściwy organ lub EUNGiPW może 
cofnąć zezwolenie wydane firmie 
inwestycyjnej, jeżeli firma inwestycyjna:

Or. en

Poprawka 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
wszyscy członkowie organu zarządzającego 
firmy inwestycyjnej w każdym czasie 
cieszyli się należycie nieposzlakowaną 
opinią, posiadali wystarczającą wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie oraz 
poświęcali wystarczająco dużo czasu na 
wykonywanie swoich obowiązków. 
Państwa członkowskie zapewniają w 
szczególności wypełnianie przez członków 
organu zarządzającego następujących 
wymogów:

1. Członkowie organu zarządzającego w 
każdym czasie cieszą się należycie 
nieposzlakowaną opinią, posiadają
wystarczającą wiedzę, umiejętności i 
doświadczenie oraz poświęcają
wystarczająco dużo czasu na wykonywanie 
swoich obowiązków. Państwa 
członkowskie zapewniają w szczególności 
wypełnianie przez członków organu 
zarządzającego następujących wymogów:
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Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do ładu korporacyjnego, najważniejsze jest wprowadzenie do MiFID takich 
samych wymogów, jakie zostały określone w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych 
IV. Poprawki te odpowiadają zatem poprawkom przedstawionym przez ECR do wniosków 
dotyczących dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 511
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
wszyscy członkowie organu 
zarządzającego firmy inwestycyjnej w 
każdym czasie cieszyli się należycie 
nieposzlakowaną opinią, posiadali 
wystarczającą wiedzę, umiejętności i 
doświadczenie oraz poświęcali 
wystarczająco dużo czasu na wykonywanie 
swoich obowiązków. Państwa 
członkowskie zapewniają w szczególności 
wypełnianie przez członków organu 
zarządzającego następujących wymogów:

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
wszyscy członkowie organu 
zarządzającego firmy inwestycyjnej w 
każdym czasie cieszyli się należycie 
nieposzlakowaną opinią, posiadali 
wystarczającą wiedzę, umiejętności i 
doświadczenie oraz poświęcali 
wystarczająco dużo czasu na wykonywanie 
swoich obowiązków. Członkowie organu 
zarządzającego spełniają w szczególności 
następujące wymogi:

Or. en

Poprawka 512
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
wszyscy członkowie organu 
zarządzającego firmy inwestycyjnej w 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
wszyscy członkowie organu 
zarządzającego firmy inwestycyjnej w 
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każdym czasie cieszyli się należycie 
nieposzlakowaną opinią, posiadali 
wystarczającą wiedzę, umiejętności i 
doświadczenie oraz poświęcali 
wystarczająco dużo czasu na wykonywanie 
swoich obowiązków. Państwa
członkowskie zapewniają w szczególności 
wypełnianie przez członków organu 
zarządzającego następujących wymogów:

każdym czasie cieszyli się należycie 
nieposzlakowaną opinią, posiadali 
wystarczającą wiedzę, umiejętności i 
doświadczenie oraz poświęcali 
wystarczająco dużo czasu na wykonywanie 
swoich obowiązków. Biorąc pod uwagę 
charakter i złożoność firmy inwestycyjnej i 
jej działalności, państwa członkowskie 
zapewniają w szczególności wypełnianie 
przez członków organu zarządzającego 
następujących wymogów:

Or. en

Poprawka 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a) – akapit pierwszy i akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) członkowie organu zarządzającego 
poświęcają wystarczająco dużo czasu na 
sprawowanie swoich funkcji w firmie 
inwestycyjnej. Nie sprawują jednocześnie 
więcej niż jednej z następujących 
kombinacji funkcji:

a) członek organu zarządzającego
instytucji, który pragnie zajmować 
stanowisko w organach zarządzających 
kilku instytucji jednocześnie, bierze pod 
uwagę konkretne okoliczności oraz 
charakter, skalę i złożoność działalności 
instytucji. Członkowie organu 
zarządzającego instytucji znaczących pod 
względem wielkości, organizacji 
wewnętrznej oraz charakteru, skali i 
złożoności swojej działalności nie 
sprawują jednocześnie więcej niż jednej z 
następujących kombinacji funkcji, chyba 
że potrafią uzasadnić to właściwemu 
organowi:

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do ładu korporacyjnego, najważniejsze jest wprowadzenie do MiFID takich 
samych wymogów, jakie zostały określone w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych 
IV. Poprawki te odpowiadają zatem poprawkom przedstawionym przez ECR do wniosków 
dotyczących dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.
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Poprawka 514
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a) – akapit pierwszy i akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) członkowie organu zarządzającego 
poświęcają wystarczająco dużo czasu na 
sprawowanie swoich funkcji w firmie 
inwestycyjnej. Nie sprawują jednocześnie 
więcej niż jednej z następujących 
kombinacji funkcji:

a) członkowie organu zarządzającego 
poświęcają wystarczająco dużo czasu na 
sprawowanie swoich funkcji w firmie 
inwestycyjnej. Nie sprawują jednocześnie 
więcej niż jednej z następujących 
kombinacji funkcji w jednostce interesu 
publicznego:

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia ilościowe spowodują poważne problemy w rekrutowaniu wykwalifikowanych 
pracowników o wystarczających umiejętnościach. W mniejszych państwach mogą w 
konsekwencji wystąpić poważne problemy ze spełnieniem wymagań dotyczących składu 
organu zarządzającego, określonych we wniosku. W artykule tym nie należy uwzględniać 
funkcji dyrektorskich, na przykład w spółdzielniach mieszkaniowych lub prywatnych spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym do tekstu należy dodać „jednostki 
interesu publicznego”.

Poprawka 515
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a) – ppkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) jednej funkcji dyrektora wykonawczego 
z dwoma funkcjami dyrektora 
niewykonawczego

(i) trzech funkcji dyrektora wykonawczego 
z dwoma funkcjami dyrektora 
niewykonawczego

Or. en
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Uzasadnienie

Liczba funkcji dyrektora, jaką członek organu zarządzającego może zajmować jednocześnie, 
uwzględnia konkretne okoliczności oraz charakter, zakres i złożoność działalności instytucji. 
Zbyt rygorystyczne sformułowanie mogłoby spowodować trudności na mniejszych rynkach, 
szczególnie w przypadku mniejszych instytucji.

Poprawka 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a) – ppkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) czterech funkcji dyrektora 
niewykonawczego.

(ii) pięciu funkcji dyrektora 
niewykonawczego.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do ładu korporacyjnego, najważniejsze jest wprowadzenie do MiFID takich 
samych wymogów, jakie zostały określone w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych 
IV. Poprawki te odpowiadają zatem poprawkom przedstawionym przez ECR do wniosków 
dotyczących dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 517
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a) – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Funkcje dyrektora wykonawczego lub 
niewykonawczego sprawowane w ramach 
tej samej grupy uznaje się za jedną funkcję 
dyrektorską.

Funkcje dyrektora wykonawczego lub 
niewykonawczego sprawowane w ramach 
tej samej grupy, w tym UCTIS lub AFI 
prowadzonego lub zarządzanego przez 
członka tej samej grupy, uznaje się za 
jedną funkcję dyrektorską.

Or. en
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Uzasadnienie

W odróżnieniu od dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV w przypadku MiFID w 
obszarze ładu korporacyjnego szczególne znaczenie ma uznanie, że niektóre struktury 
funduszy mają formę specyficznych struktur prawnych zgodnie z wymogami poszczególnych 
państw członkowskich i jakie takie powinny zostać objęte nieco zmienionym podejściem. 

Poprawka 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a) – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Funkcje dyrektora wykonawczego lub 
niewykonawczego sprawowane w ramach 
tej samej grupy uznaje się za jedną 
funkcję dyrektorską.

Funkcje dyrektora w organie 
zarządzającym instytucji (i) które należą 
do tej samej grupy, lub (ii) należą do tego 
samego systemu ochrony instytucjonalnej, 
jeżeli spełnione są warunki art. 108 ust. 7 
dyrektywy w sprawie wymogów 
kapitałowych IV, lub (iii) w ramach 
przedsiębiorstw (w tym instytucji 
niefinansowych), jeżeli instytucja posiada 
znaczny pakiet akcji, liczone są jako jedna 
funkcja dyrektorska.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do ładu korporacyjnego, najważniejsze jest wprowadzenie do MiFID takich 
samych wymogów, jakie zostały określone w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych 
IV. Poprawki te odpowiadają zatem poprawkom przedstawionym przez ECR do wniosków 
dotyczących dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 519
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a) – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Funkcje dyrektora wykonawczego lub 
niewykonawczego sprawowane w ramach 
tej samej grupy uznaje się za jedną funkcję 
dyrektorską.

Funkcje dyrektora wykonawczego lub 
niewykonawczego sprawowane w ramach 
(i) tej samej grupy skonsolidowanej bądź 
(ii) grupy przedsiębiorstw będących 
przedsiębiorstwami zależnymi, 
powiązanymi lub udziałami tej samej 
przemysłowej spółki holdingowej uznaje 
się za jedną funkcję dyrektorską.

Or. en

Uzasadnienie

Uściśla się, że nie tylko grupy skonsolidowane są objęte tym wyjątkiem, lecz także grupy 
spółek należących do tych samych przemysłowych spółek holdingowych. Celem jest 
zapewnienie, by model biznesowy tego rodzaju długoterminowych właścicieli przemysłowych 
nie był zagrożony wskutek ograniczenia dotyczącego funkcji dyrektorskich. Model biznesowy 
przemysłowych spółek holdingowych zakłada zaangażowanie długoterminowych właścicieli z 
przedstawicielami zarządu w ich inwestycjach długoterminowych.

Poprawka 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a) – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy mogą zezwolić 
członkowi organu zarządzającego firmy 
inwestycyjnej na łącznie większej liczby 
funkcji dyrektorskich niż dopuszczają to 
przepisy poprzedniego akapitu, 
uwzględniając indywidualne okoliczności 
oraz charakter, skalę i złożoność 
działalności firmy inwestycyjnej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do ładu korporacyjnego, najważniejsze jest wprowadzenie do MiFID takich 
samych wymogów, jakie zostały określone w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych 
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IV. Poprawki te odpowiadają zatem poprawkom przedstawionym przez ECR do wniosków 
dotyczących dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 521
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a) – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie organu zarządzającego nie 
sprawują jednocześnie funkcji dyrektora 
wykonawczego w firmie inwestycyjnej i 
funkcji dyrektora wykonawczego na 
rynku regulowanym, MTF lub OTF, 
nawet w ramach tej samej grupy.

Or. en

Uzasadnienie

Łączenie dwóch stanowisk powoduje wyraźne konflikty interesów. Należy zatem unikać takiej 
sytuacji.

Poprawka 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nakładają na firmy
inwestycyjne obowiązek przeznaczania 
odpowiednich zasobów na potrzeby 
wprowadzenia do pracy oraz szkolenia 
członków organu zarządzającego.

Firmy inwestycyjne obowiązek 
przeznaczania odpowiednich zasobów na 
potrzeby wprowadzenia do pracy oraz 
szkolenia członków organu
zarządzającego.

Or. en
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Uzasadnienie

W odniesieniu do ładu korporacyjnego, najważniejsze jest wprowadzenie do MiFID takich 
samych wymogów, jakie zostały określone w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych 
IV. Poprawki te odpowiadają zatem poprawkom przedstawionym przez ECR do wniosków 
dotyczących dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 523
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c) – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli operator rynku ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
MTF lub OTF i osoby faktycznie kierujące 
działalnością MTF lub OTF są tożsame z 
członkami organu zarządzającego rynku 
regulowanego, uznaje się, że osoby te 
wypełniają wymogi ustanowione 
w akapicie pierwszym.

Jeżeli operator rynku ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
MTF i osoby faktycznie kierujące 
działalnością MTF są tożsame z członkami 
organu zarządzającego rynku 
regulowanego, uznaje się, że osoby te 
wypełniają wymogi ustanowione 
w akapicie pierwszym.

Or. en

Poprawka 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie nakładają na 
firmy inwestycyjne obowiązek – w 
przypadku gdy jest to właściwe i 
proporcjonalne w kontekście charakteru, 
skali i złożoności prowadzonej przez nie 
działalności – powołania komitatu ds. 
nominacji w celu oceny spełnienia 
wymogów określonych w ust. 1 oraz 
wydawania, w razie konieczności, zaleceń 
w oparciu o wyniki tej oceny. W skład 

2. Państwa członkowskie nakładają na 
firmy inwestycyjne obowiązek – w 
przypadku gdy jest to właściwe i 
proporcjonalne w kontekście charakteru, 
skali i złożoności prowadzonej przez nie 
działalności – powołania komitetu ds. 
nominacji lub równoważnego organu w 
celu oceny spełnienia wymogów 
określonych w ust. 1 oraz wydawania, w 
razie konieczności, zaleceń w oparciu o 
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komitetu ds. nominacji wchodzą 
członkowie organu zarządzającego, którzy 
nie pełnią żadnych funkcji wykonawczych 
w danej instytucji. W przypadku gdy 
zgodnie z przepisami krajowymi organ 
zarządzający nie posiada uprawnień 
dotyczących procedury wyznaczania 
swoich członków, niniejszy ustęp nie 
obowiązuje.

wyniki tej oceny. W skład komitetu ds. 
nominacji wchodzą członkowie organu 
zarządzającego, którzy nie pełnią żadnych 
funkcji wykonawczych w danej instytucji. 
W przypadku gdy zgodnie z przepisami 
krajowymi organ zarządzający nie posiada 
uprawnień dotyczących procedury 
wyznaczania swoich członków, niniejszy 
ustęp nie obowiązuje.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do ładu korporacyjnego, najważniejsze jest wprowadzenie do MiFID takich 
samych wymogów, jakie zostały określone w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych 
IV. Poprawki te odpowiadają zatem poprawkom przedstawionym przez ECR do wniosków 
dotyczących dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 525
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie nakładają na 
firmy inwestycyjne wymóg uwzględniania 
różnorodności jako jednego z kryteriów 
wyboru członków organu zarządzającego. 
W szczególności, biorąc pod uwagę 
wielkość swojego organu zarządzającego, 
firmy inwestycyjne wprowadzają politykę 
promującą różnorodność w organie 
zarządzającym pod względem płci, wieku, 
wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego i pochodzenia 
geograficznego.

3. Państwa członkowskie nakładają na 
firmy inwestycyjne i ich odpowiednie 
komitety ds. nominacji wymóg 
uwzględniania różnorodności jako jednego 
z kryteriów wyboru członków organu 
zarządzającego. W szczególności, biorąc 
pod uwagę wielkość swojego organu 
zarządzającego, firmy inwestycyjne 
wprowadzają politykę promującą 
różnorodność w organie zarządzającym 
pod względem płci, wieku, wykształcenia, 
doświadczenia zawodowego i pochodzenia 
geograficznego, jak również podejmują 
konkretne kroki w kierunku bardziej 
wyważonego przedstawicielstwa w 
zarządach. Takie konkretne środki mogą 
na przykład obejmować szkolenia 
komitetów ds. nominacji, tworzenie 
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wykazów kandydatów o odpowiednich 
kompetencjach oraz wprowadzenie 
procesu nominacji, w razie zgłoszenia co 
najmniej jednego kandydata każdej płci.

Or. en

Uzasadnienie

Różnorodność zarządów zapewnia szerszy zakres kompetencji i lepsze perspektywy. 
Zatrudnienie wyłącznie mężczyzn lub kobiet oznacza mniejszy wybór i ryzyko przeoczenia 
potencjalnie doskonałych kandydatów. W procesie rekrutacji kobiety są systematycznie 
pomijane. Do wdrażania planów średnioterminowych należy również zachęcać banki w celu 
promowania zatrudnienia kobiet na wpływowych stanowiskach i zwiększenia liczby kobiet 
sprawujących ważne funkcje.

Poprawka 526
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie nakładają na 
firmy inwestycyjne wymóg uwzględniania 
różnorodności jako jednego z kryteriów 
wyboru członków organu zarządzającego.
W szczególności, biorąc pod uwagę 
wielkość swojego organu zarządzającego, 
firmy inwestycyjne wprowadzają politykę 
promującą różnorodność w organie 
zarządzającym pod względem płci, wieku, 
wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego i pochodzenia 
geograficznego.

3. Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie przepisy umożliwiające 
pociągnięcie do odpowiedzialności 
członków organów zarządzających w 
przypadku poważnych uchybień w 
zarządzaniu.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku poważnych uchybień w zarządzaniu członkowie zarządów powinni zostać 
postawieni przed organem wymiaru sprawiedliwości.
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Poprawka 527
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie nakładają na 
firmy inwestycyjne wymóg uwzględniania 
różnorodności jako jednego z kryteriów 
wyboru członków organu zarządzającego. 
W szczególności, biorąc pod uwagę 
wielkość swojego organu zarządzającego, 
firmy inwestycyjne wprowadzają politykę 
promującą różnorodność w organie 
zarządzającym pod względem płci, wieku, 
wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego i pochodzenia 
geograficznego.

3. Państwa członkowskie nakładają na 
firmy inwestycyjne wymóg uwzględniania 
różnorodności jako jednego z kryteriów 
wyboru członków organu zarządzającego. 
W szczególności, biorąc pod uwagę 
wielkość swojego organu zarządzającego, 
firmy inwestycyjne wprowadzają politykę 
promującą różnorodność w organie 
zarządzającym pod względem płci, wieku, 
wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego i pochodzenia 
geograficznego. Państwa członkowskie 
przyjmują odpowiednie przepisy 
umożliwiające pociągnięcie do 
odpowiedzialności członków organów 
zarządzających w przypadku poważnych 
uchybień w zarządzaniu.

Or. en

Poprawka 528
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie nakładają na 
firmy inwestycyjne wymóg uwzględniania 
różnorodności jako jednego z kryteriów 
wyboru członków organu zarządzającego. 
W szczególności, biorąc pod uwagę 
wielkość swojego organu zarządzającego, 
firmy inwestycyjne wprowadzają politykę 
promującą różnorodność w organie 
zarządzającym pod względem płci, wieku, 
wykształcenia, doświadczenia 

3. Państwa członkowskie nakładają na 
firmy inwestycyjne wymóg uwzględniania 
różnorodności jako jednego z kryteriów 
wyboru członków organu zarządzającego, 
jak również wprowadzenia kwoty dla 
kobiet wynoszącej 40% do ich organów 
zarządzających najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2015. W szczególności, biorąc 
pod uwagę wielkość swojego organu 
zarządzającego, firmy inwestycyjne 
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zawodowego i pochodzenia 
geograficznego.

wprowadzają politykę promującą 
różnorodność w organie zarządzającym 
pod względem płci, wieku, wykształcenia, 
doświadczenia zawodowego i pochodzenia 
geograficznego oraz ujawniają tę strategię 
co najmniej raz w roku.

Or. en

Poprawka 529
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie nakładają na 
firmy inwestycyjne wymóg uwzględniania 
różnorodności jako jednego z kryteriów 
wyboru członków organu zarządzającego. 
W szczególności, biorąc pod uwagę 
wielkość swojego organu zarządzającego, 
firmy inwestycyjne wprowadzają politykę 
promującą różnorodność w organie 
zarządzającym pod względem płci, wieku, 
wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego i pochodzenia 
geograficznego.

3. Państwa członkowskie nakładają na 
firmy inwestycyjne – w przypadku gdy jest 
to właściwe i proporcjonalne w kontekście 
charakteru, skali i złożoności prowadzonej 
przez nie działalności – wymóg 
uwzględniania różnorodności jako jednego 
z kryteriów wyboru członków organu 
zarządzającego. W szczególności, biorąc 
pod uwagę wielkość swojego organu 
zarządzającego, firmy inwestycyjne 
wprowadzają politykę promującą 
różnorodność w organie zarządzającym 
pod względem płci, wieku, wykształcenia, 
doświadczenia zawodowego i pochodzenia 
geograficznego.

Or. en

Poprawka 530
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie nakładają na 3. Państwa członkowskie nakładają na 
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firmy inwestycyjne wymóg uwzględniania 
różnorodności jako jednego z kryteriów 
wyboru członków organu zarządzającego. 
W szczególności, biorąc pod uwagę 
wielkość swojego organu zarządzającego, 
firmy inwestycyjne wprowadzają politykę 
promującą różnorodność w organie 
zarządzającym pod względem płci, wieku, 
wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego i pochodzenia 
geograficznego.

firmy inwestycyjne wymóg uwzględniania 
różnorodności jako jednego z kryteriów 
wyboru członków organu zarządzającego. 
W szczególności, biorąc pod uwagę 
wielkość swojego organu zarządzającego, 
firmy inwestycyjne wprowadzają politykę 
promującą różnorodność w organie 
zarządzającym pod względem płci, wieku, 
wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego i pochodzenia 
geograficznego. Reprezentację 
pracowników w organie zarządzającym 
należy również postrzegać, dzięki 
wprowadzeniu kluczowej perspektywy i 
realnej wiedzy na temat wewnętrznego 
działania instytucji, jako pozytywny 
sposób zwiększania różnorodności.

Or. en

Poprawka 531
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Realizacja tej polityki powinna 
przebiegać zgodnie z następującym 
harmonogramem:
– do 2013 r. udział kobiet w organach 
zarządzających powinien wzrosnąć do 
30%;
– do 2015 r. – do 40%;
– do 2020 r. – do 50%.

Or. de

Uzasadnienie

Podczas kryzysu finansowego w 2008 r. instytucje finansowe, w których organach 
zarządzających dominowały kobiety, szczególnie dobrze poradziły sobie z problemami. 
Badania dowodzą, że firmy z dużym udziałem kobiet w organach nadzorczych są znacznie 
bardziej rentowne. Te sukcesy wyjaśnia się ogólną skłonnością kobiet do planowania w 
dłuższej perspektywie oraz do przykładania większej wagi do bezpieczeństwa. Aby uniknąć 
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przyszłych kryzysów finansowych na rynku, należy zatrudniać więcej kobiet na stanowiskach 
kierowniczych.

Poprawka 532
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Jeżeli przedsiębiorstwo inwestycyjne 
nie osiąga celów ogólnych i celów 
strategicznych określonych w art. 3b, 
zainteresowane państwo członkowskie 
wyznacza mu sześciomiesięczny termin na 
dostosowanie się i jednocześnie zgłasza to 
przedsiębiorstwo do EUNGiPW. Jeśli 
upłynie termin, a cele nie zostaną 
osiągnięte, zainteresowane państwo 
członkowskie dokonuje likwidacji 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego. 
Procedura likwidacyjna odbywa się 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego. 

Or. de

Uzasadnienie

Jak pokazał przypadek Norwegii, przepisy dotyczące zwiększenia udziału kobiet w organach 
zarządzających mają wpływ tylko wtedy, gdy niestosowanie się do nich jest karane. 
Dobrowolne zobowiązania się nie sprawdzają.

Poprawka 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. EUNGiPW opracowuje projekty 
standardów regulacyjnych w celu 
sprecyzowania następujących kwestii:

skreślony

a) pojęcia obowiązku poświęcania przez 
członka organu zarządzającego 
wystarczająco dużo czasu na 
wykonywanie swoich funkcji w 
odniesieniu do indywidualnych 
okoliczności oraz charakteru, skali i 
złożoności działalności firmy 
inwestycyjnej, które właściwe organy
muszą uwzględnić przy wydawaniu 
członkowi organu zarządzającego 
zezwolenia na łącznie większej liczby 
funkcji dyrektorskich niż jest to 
dopuszczalne na podstawie przepisów 
określonych w ust. 1 lit. a);
b) pojęcia wystarczającego zasobu 
zbiorowej wiedzy, umiejętności i 
doświadczania organu zarządzającego, o 
którym mowa w ust. 1 lit. b);
c) pojęcia uczciwości, rzetelności i 
niezależnego osądu członka organu 
zarządzającego, o których mowa w ust. 1 
lit. b);
d) pojęcia odpowiednich zasobów ludzkich 
i finansowych przeznaczonych na 
potrzeby wprowadzenia do pracy i 
szkolenia członków organu 
zarządzającego;
e) pojęcia różnorodności, którą należy 
uwzględnić przy wyborze członków 
organu zarządzającego.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2014 
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r.].

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do ładu korporacyjnego, najważniejsze jest wprowadzenie do MiFID takich 
samych wymogów, jakie zostały określone w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych 
IV. Poprawki te odpowiadają zatem poprawkom przedstawionym przez ECR do wniosków 
dotyczących dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 534
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje projekty 
standardów regulacyjnych w celu 
sprecyzowania następujących kwestii:

EUNGiPW opracowuje wytyczne w celu 
sprecyzowania, w jaki sposób spółka 
powinna uwzględnić następujące kwestie:

Or. en

Uzasadnienie

Zobowiązanie EUNGiPW do opracowania regulacyjnych standardów technicznych na temat 
takich kwestii, jak zobowiązania, wiedza i doświadczenie doprowadziłoby do nieelastycznych 
działań w zakresie zapewniania zgodności zamiast do ulepszeń w obszarze ładu 
korporacyjnego. Wytyczne są lepszym rozwiązaniem, aby zapewnić spełnienie tych wymogów.

Poprawka 535
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przypadków poważnych uchybień w 
zarządzaniu, aby umożliwić państwom 
członkowskim przyjęcie odpowiednich 
przepisów.
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Or. en

Poprawka 536
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW rozważa również charakter, 
skalę i złożoność działalności firmy 
inwestycyjnej, które właściwe organy 
muszą uwzględnić przy wydawaniu 
członkowi organu zarządzającego 
zezwolenia na łącznie większej liczby 
funkcji dyrektorskich niż jest to 
dopuszczalne na podstawie przepisów 
określonych w ust. 1 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Należy zastosować zasadę proporcjonalności, aby umożliwić przedsiębiorstwom, będącym na 
różnych etapach ich cyklu korporacyjnego, określenie systemu zarządzania najbardziej 
odpowiadającego ich potrzebom. Należy położyć nacisk na działalność zarządu, w 
szczególności na rolę prezesa w wyborze i monitorowaniu działań dyrektorów, aby osiągnąć 
cele przeglądu MiFID, polegające na zapewnieniu właściwego i ostrożnego zarządzania 
firmami. 

Poprawka 537
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 

Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia wytycznych, o których mowa w 
akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
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rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 538
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2014 r.].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
wytyczne do dnia [31 grudnia 2014 r.].

Or. en

Poprawka 539
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określa, zatwierdza i nadzoruje cele 
strategiczne firmy,

a) zatwierdza i nadzoruje cele strategiczne 
firmy,

Or. en

Uzasadnienie

Organ zarządzający nie powinien określać, a jedynie zatwierdzać i nadzorować cele 
strategiczne oparte na konkretnych wnioskach kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Poprawka 540
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określa, zatwierdza i nadzoruje 
organizację firmy, w tym umiejętności, 
wiedzę ogólną i specjalistyczną wymaganą 
od personelu, zasoby, procedury oraz 
mechanizmy świadczenia usług i 
prowadzenia działalności przez firmę, z 
uwzględnieniem charakteru, skali i 
złożoności jej działalności oraz wszystkich 
wymogów, które firma musi spełniać,

b) zatwierdza i nadzoruje organizację 
firmy, w tym umiejętności, wiedzę ogólną i 
specjalistyczną wymaganą od personelu, 
zasoby, procedury oraz mechanizmy 
świadczenia usług i prowadzenia 
działalności przez firmę, z uwzględnieniem 
charakteru, skali i złożoności jej 
działalności oraz wszystkich wymogów, 
które firma musi spełniać,

Or. en

Uzasadnienie

Organ zarządzający nie powinien określać, a jedynie zatwierdzać i nadzorować cele 
strategiczne oparte na konkretnych wnioskach kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Poprawka 541
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określa, zatwierdza i nadzoruję politykę 
w zakresie usług, działalności, produktów i 
operacji oferowanych lub prowadzonych 
przez firmę, z uwzględnieniem poziomu 
tolerancji firmy na ryzyko oraz 
charakterystyki i potrzeb klientów, na 
rzecz których będą one oferowane lub 
prowadzone, w tym przeprowadza w 
stosownych przypadkach odpowiednie 
testy warunków skrajnych;

c) zatwierdza i nadzoruję politykę w 
zakresie usług, działalności, produktów i 
operacji oferowanych lub prowadzonych 
przez firmę, z uwzględnieniem poziomu 
tolerancji firmy na ryzyko oraz 
charakterystyki i potrzeb klientów, na 
rzecz których będą one oferowane lub 
prowadzone, w tym przeprowadza w 
stosownych przypadkach odpowiednie 
testy warunków skrajnych;

Or. en
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Uzasadnienie

Organ zarządzający nie powinien określać, a jedynie zatwierdzać i nadzorować cele 
strategiczne oparte na konkretnych wnioskach kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Poprawka 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) określa, zatwierdza i nadzoruje 
politykę firmy w zakresie wynagradzania 
pracowników działu sprzedaży, która 
powinna mieć na celu sprzyjanie 
odpowiedzialnemu prowadzeniu 
działalności, sprawiedliwemu traktowaniu 
konsumentów oraz unikanie konfliktów 
interesów. Struktura wynagrodzeń 
powinna być ujawniana klientom w 
stosowanych przypadkach, tj. w 
przypadkach, w których niemożliwe jest 
zarządzanie potencjalnymi konfliktami 
interesów lub ich uniknięcie;

Or. en

Uzasadnienie

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body’s 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (ECB suggestion)
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Poprawka 543
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dopilnowuje, aby polityka 
wynagradzania pracowników działu 
sprzedaży, w szczególności w odniesieniu 
do zmiennych składników wynagrodzenia, 
nie sprzyjała ryzykownemu prowadzeniu 
działalności oraz pozwalała unikać 
konfliktów interesów;

Or. en

Poprawka 544
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) prowadzi strategię zwalczania oszustw.

Or. en

Poprawka 545
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 8 – akapit drugi – ppkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zainteresowane osoby fizyczne cieszyły 
się należycie nieposzlakowaną opinią, 
posiadały wystarczającą wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie oraz 
poświęcały wystarczająco dużo czasu na 

(ii) zainteresowane osoby fizyczne cieszyły 
się należycie nieposzlakowaną opinią, 
posiadały odpowiedni poziom wiedzy i 
kompetencji oparty na uznanych 
kwalifikacjach oraz dysponowały 
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wykonywanie swoich obowiązków. wystarczająco dużą ilością czasu na 
wykonywanie swoich obowiązków, jak 
również aktualizowanie i weryfikowanie 
ich wiedzy i kompetencji.

Or. en

Uzasadnienie

Doradztwo inwestycyjne może mieć ogromny wpływ na życie mieszkańców. Doradcy powinni 
być zatem zobowiązani do posiadania odpowiedniego poziomu kwalifikacji, aby doradzać 
klientom, w jaki sposób zarządzać swoimi funduszami. Firmy inwestycyjne, będące osobami 
fizycznymi lub osobami prawnymi zarządzanymi przez jedną osobę fizyczną, powinny 
podlegać takim samym przepisom co większe firmy inwestycyjne.

Poprawka 546
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 8 – akapit drugi – ppkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zainteresowane osoby fizyczne cieszyły 
się należycie nieposzlakowaną opinią, 
posiadały wystarczającą wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie oraz 
poświęcały wystarczająco dużo czasu na 
wykonywanie swoich obowiązków.

(ii) zainteresowane osoby fizyczne cieszyły 
się należycie nieposzlakowaną opinią, 
posiadały odpowiedni poziom wiedzy i 
kompetencji oparty na uznanych 
kwalifikacjach oraz poświęcały 
wystarczająco dużo czasu na wykonywanie 
swoich obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Doradztwo inwestycyjne ma ogromny wpływ na życie obywateli. Doradcy powinni być zatem 
zobowiązani do posiadania odpowiedniego poziomu kwalifikacji, aby doradzać klientom, w 
jaki sposób zarządzać swoimi funduszami.

Poprawka 547
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 8a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Niniejszy artykuł nie narusza 
przepisów dotyczących przedstawicielstwa 
pracowników w zarządach określonych w 
ustawodawstwie krajowym ani zasad 
stosowanych w praktyce.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby moc krajowych przepisów dotyczących przedstawicielstwa pracowników nie 
została osłabiona, a ich stosowanie utrudnione przepisami niniejszej dyrektywy.

Poprawka 548
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli przed upływem okresu oceny 
właściwy organ nie wyrazi na piśmie 
sprzeciwu wobec planowanego nabycia, 
uznaje się, że planowane nabycie zostało 
zatwierdzone.

5. Jeśli właściwe organy zdecydują o 
udzieleniu zezwolenia, powiadamiają o 
tym zainteresowanego nabywcę najpóźniej 
po upłynięciu okresu oceny.

Or. en

Poprawka 549
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kwestii tego, czy proponowany zakup 
przyczynia się do zwiększenia ryzyka 
konfliktów interesów;
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Or. en

Poprawka 550
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Firma inwestycyjna ustanawia należytą 
politykę i procedury odpowiednie do 
zapewnienia zgodności działalności firmy i 
jej personelu kierowniczego, pracowników 
oraz przedstawicieli zależnych ze 
zobowiązaniami ustanowionymi na 
podstawie przepisów niniejszej dyrektywy, 
a także odpowiednimi regułami 
rządzącymi transakcjami osobistymi takich 
osób.

2. Firma inwestycyjna ustanawia należytą 
politykę i procedury odpowiednie do 
zapewnienia zgodności działalności firmy i 
jej personelu kierowniczego, pracowników 
oraz przedstawicieli zależnych ze 
zobowiązaniami ustanowionymi na 
podstawie przepisów niniejszej dyrektywy, 
a także odpowiednimi regułami 
rządzącymi transakcjami osobistymi takich 
osób. Firma inwestycyjna dysponuje 
polityką i kodeksem postępowania w 
odniesieniu do przeprowadzania ocen 
zgodności produktu, usługi lub transakcji 
z charakterystyką i potrzebami klientów, 
którym produkty mają być oferowane.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać nadużyć przy sprzedaży poprzez ustanowienie rygorystycznego wewnętrznego 
kodeksu zawierającego zasady dotyczące zarządzania konfliktami.

Poprawka 551
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Firma inwestycyjna ustanawia należytą 
politykę i procedury odpowiednie do 
zapewnienia zgodności działalności firmy i 
jej personelu kierowniczego, pracowników 
oraz przedstawicieli zależnych ze 
zobowiązaniami ustanowionymi na 
podstawie przepisów niniejszej dyrektywy, 
a także odpowiednimi regułami 
rządzącymi transakcjami osobistymi takich 
osób.

2. Firma inwestycyjna ustanawia należytą 
politykę i procedury odpowiednie do 
zapewnienia zgodności działalności firmy i 
jej personelu kierowniczego, pracowników 
oraz przedstawicieli zależnych ze 
zobowiązaniami ustanowionymi na 
podstawie przepisów niniejszej dyrektywy, 
w tym ocenę zgodności jej celów sprzedaży 
oraz zakresu produktów i usług ze 
strukturą obsługiwanych klientów, a także 
odpowiednimi regułami rządzącymi 
transakcjami osobistymi takich osób.
Strategie i zasady powinny zostać 
opublikowane i udostępnione inwestorom.

Or. en

Poprawka 552
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Firma inwestycyjna zachowuje 
i wprowadza skuteczne uzgodnienia 
organizacyjne i administracyjne dla 
potrzeb podjęcia wszelkich istotnych
kroków mających na celu zapobieżenie 
wystąpieniu sprzeczności interesów, 
określonych w art. 23 i szkodliwego ich 
wpływu na interesy klientów firmy.

3. Firma inwestycyjna zachowuje 
i wprowadza skuteczne uzgodnienia 
organizacyjne i administracyjne dla 
potrzeb podjęcia wszelkich odpowiednich
kroków mających na celu zapobieżenie 
wystąpieniu sprzeczności interesów, 
określonych w art. 23 i szkodliwego ich 
wpływu na interesy klientów firmy.

Or. en

Uzasadnienie

Unikanie konfliktów interesów powinno stanowić najwyższy priorytet. Ważne jest 
utrzymywanie zaufania konsumentów, zatem tekst powinien być bardziej rygorystyczny.
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Poprawka 553
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestry obejmują ewidencję rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących przynajmniej
transakcji przeprowadzonych w ramach 
realizacji transakcji na własny rachunek 
oraz zleceń klientów w przypadku 
świadczenia usług w zakresie 
przyjmowania i przesyłania zleceń oraz ich 
realizacji w imieniu klientów.

Rejestry obejmują ewidencję rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących wszystkich 
usług w zakresie doradztwa 
inwestycyjnego, w tym doradztwa 
produktowego, transakcji 
przeprowadzonych w ramach realizacji 
transakcji na własny rachunek oraz zleceń 
klientów w przypadku świadczenia usług w 
zakresie przyjmowania i przesyłania zleceń 
oraz ich realizacji w imieniu klientów.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić konsumentom większą ochronę, należy rozszerzyć zakres obowiązku 
prowadzenia ewidencji korespondencji oraz przedłużyć okres przechowywania rejestrów.

Poprawka 554
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestry obejmują ewidencję rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących przynajmniej 
transakcji przeprowadzonych w ramach 
realizacji transakcji na własny rachunek 
oraz zleceń klientów w przypadku 
świadczenia usług w zakresie 
przyjmowania i przesyłania zleceń oraz ich 
realizacji w imieniu klientów.

Państwa członkowskie pochodzenia 
wymagają prowadzenia odpowiednich 
rejestrów przynajmniej w odniesieniu do
transakcji przeprowadzonych w ramach 
realizacji transakcji na własny rachunek 
oraz zleceń klientów w przypadku 
świadczenia usług w zakresie 
przyjmowania i przesyłania zleceń oraz ich 
realizacji w imieniu klientów.
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Or. en

Poprawka 555
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestry obejmują ewidencję rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących przynajmniej 
transakcji przeprowadzonych w ramach 
realizacji transakcji na własny rachunek 
oraz zleceń klientów w przypadku 
świadczenia usług w zakresie 
przyjmowania i przesyłania zleceń oraz 
ich realizacji w imieniu klientów.

Rejestry obejmują ewidencję rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących przynajmniej 
transakcji przeprowadzonych między 
uprawnionymi kontrahentami.

Państwa członkowskie mogą zdecydować 
o stosowaniu równoważnych wymogów do 
klientów branżowych lub detalicznych.

Or. en

Poprawka 556
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestry obejmują ewidencję rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących przynajmniej 
transakcji przeprowadzonych w ramach 
realizacji transakcji na własny rachunek 
oraz zleceń klientów w przypadku 
świadczenia usług w zakresie 
przyjmowania i przesyłania zleceń oraz ich 
realizacji w imieniu klientów.

Rejestry obejmują ewidencję rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących przynajmniej 
transakcji przeprowadzonych w ramach 
realizacji transakcji na własny rachunek 
oraz zleceń klientów w przypadku 
świadczenia doradztwa inwestycyjnego na 
rzecz klientów lub świadczenia usług w 
zakresie przyjmowania i przesyłania zleceń 
oraz ich realizacji w imieniu klientów.
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Uzasadnienie

Aby zapobiec sytuacji, w której doradcy obchodzą przepisy dotyczące ochrony konsumentów 
poprzez sugerowanie klientom, by dokonywali zleceń za pośrednictwem strony internetowej, 
również doradztwo inwestycyjne powinno być objęte obowiązkiem rejestrowania.

Poprawka 557
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestry obejmują ewidencję rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących przynajmniej 
transakcji przeprowadzonych w ramach 
realizacji transakcji na własny rachunek 
oraz zleceń klientów w przypadku 
świadczenia usług w zakresie 
przyjmowania i przesyłania zleceń oraz ich 
realizacji w imieniu klientów.

Państwa członkowskie wymagają 
prowadzenia odpowiednich rejestrów 
przynajmniej w odniesieniu do transakcji 
przeprowadzonych w ramach realizacji 
transakcji na własny rachunek oraz zleceń 
klientów w przypadku świadczenia usług w 
zakresie przyjmowania i przesyłania zleceń 
oraz ich realizacji w imieniu klientów, w 
postaci ewidencji rozmów telefonicznych 
lub korespondencji elektronicznej.
W odniesieniu do kontaktów między 
instytucjami finansowymi i klientami 
detalicznymi państwa członkowskie mogą 
zamiast tego uznać odpowiednią 
dokumentację dotyczącą treści 
wspomnianych rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej, na 
przykład w formie protokołów.

Or. en

Poprawka 558
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ewidencje rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej 
zarejestrowanych zgodnie z akapitem 
pierwszym udostępniana jest klientom, 
których dotyczy, na ich żądanie oraz
przechowywana jest przez okres trzech lat.

Państwo członkowskie pochodzenia może 
dopuścić:

a) ewidencje rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej; lub

b) odpowiednią dokumentację pisemną 
dotyczącą treści wspomnianych rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej, podpisaną przez klienta i 
osobę świadczącą usługi na rzecz tego 
klienta.
Państwa członkowskie wymagają, by taka 
ewidencja była przechowywana przez 
okres trzech lat.

Or. en

Poprawka 559
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestry obejmują ewidencję rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących przynajmniej 
transakcji przeprowadzonych w ramach 
realizacji transakcji na własny rachunek 
oraz zleceń klientów w przypadku 
świadczenia usług w zakresie 
przyjmowania i przesyłania zleceń oraz ich 
realizacji w imieniu klientów.

Rejestry obejmują ewidencję rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących przynajmniej 
transakcji przeprowadzonych w ramach 
realizacji transakcji na własny rachunek 
oraz zleceń klientów w przypadku 
świadczenia usług w zakresie 
przyjmowania i przesyłania zleceń oraz ich 
realizacji w imieniu klientów, jak również 
zleceń w imieniu klientów w przypadku 
świadczenia usług w zakresie zarządzania 
portfelem.
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Poprawka 560
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestry obejmują ewidencję rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących przynajmniej 
transakcji przeprowadzonych w ramach 
realizacji transakcji na własny rachunek 
oraz zleceń klientów w przypadku 
świadczenia usług w zakresie 
przyjmowania i przesyłania zleceń oraz ich 
realizacji w imieniu klientów.

Rejestry obejmują ewidencję rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej związanych z rzeczywistym 
przekazywaniem transakcji 
przeprowadzonych w ramach realizacji 
transakcji na własny rachunek oraz zleceń 
klientów w przypadku świadczenia usług w 
zakresie przyjmowania i przesyłania zleceń 
oraz ich realizacji w imieniu klientów.

Or. fr

Poprawka 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ewidencje rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej 
zarejestrowanych zgodnie z akapitem 
pierwszym udostępniana jest klientom, 
których dotyczy, na ich żądanie oraz 
przechowywana jest przez okres trzech lat.

Ewidencja rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej 
zarejestrowanych zgodnie z akapitem 
pierwszym udostępniana jest klientom, 
których dotyczy, na ich żądanie oraz 
przechowywana jest przez okres równy 
okresowi inwestycji klienta plus jeden rok, 
przy czym jego maksymalna długość 
wynosi pięć lat.

Or. en

Uzasadnienie

Logiczne byłoby jedynie przechowywanie ewidencji co najmniej przez okres inwestycji. 
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Europejski Inspektor Ochrony Danych również uważa pięcioletni okres przechowywania za 
odpowiedni.

Poprawka 562
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ewidencje rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej 
zarejestrowanych zgodnie z akapitem 
pierwszym udostępniana jest klientom, 
których dotyczy, na ich żądanie oraz 
przechowywana jest przez okres trzech lat.

Ewidencja rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej 
zarejestrowanych zgodnie z akapitem 
pierwszym udostępniana jest klientom, 
których dotyczy, na ich żądanie oraz 
przechowywana jest przez okres jednego 
roku po zakończeniu inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Ewidencję i dokumenty należy przechowywać przynajmniej tak długo, jak konsument nie może 
stawić czoła prawdziwym konsekwencjom inwestycji, którą mu doradzono.

Poprawka 563
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ewidencje rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej 
zarejestrowanych zgodnie z akapitem 
pierwszym udostępniana jest klientom, 
których dotyczy, na ich żądanie oraz
przechowywana jest przez okres trzech lat.

Ewidencja rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej 
zarejestrowanych zgodnie z akapitem 
pierwszym i drugim przechowywana jest 
przez okres trzech lat.

Or. en



AM\901764PL.doc 121/177 PE489.464v01-00

PL

Uzasadnienie

Ewidencja rozmów telefonicznych jest przede wszystkim elementem panującej kultury, w 
związku z czym kwestia ta powinna być regulowana na szczeblu państw członkowskich.

Poprawka 564
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli treść rozmów telefonicznych między 
firmą inwestycyjną i klientem detalicznym 
nie ogranicza się do świadczonych usług 
inwestycyjnych, państwo członkowskie 
może zdecydować o dopuszczeniu 
alternatywnych rozwiązań o takim samym 
skutku co ewidencja rozmów 
telefonicznych miedzy firmą inwestycyjną 
i klientem detalicznym w odniesieniu do 
transakcji o wartości nieprzekraczającej 1 
000 EUR.

Or. en

Poprawka 565
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiednie osoby reprezentujące firmę 
inwestycyjną mogą prowadzić rozmowy i 
korespondencję, o których mowa w 
akapicie pierwszym, tylko przy użyciu 
urządzeń należących do firmy 
inwestycyjnej oraz w przypadku ich 
rejestrowania.
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Poprawka 566
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 8 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie zezwalają 
firmom inwestycyjnym na zawieranie 
układów dotyczących transakcji 
finansowania papierów wartościowych w 
odniesieniu do instrumentów finansowych 
przechowywanych przez nie na rzecz 
klienta ani na wykorzystywanie w żaden 
inny sposób tych instrumentów na własny 
rachunek lub na rachunek innego klienta 
firmy, o ile nie zostaną spełnione
następujące warunki: 
a) klient musi udzielić wcześniej wyraźnej 
zgody na korzystanie z instrumentów na 
określonych warunkach, potwierdzonej, w 
przypadku klienta detalicznego, poprzez 
złożenie podpisu lub alternatywnego 
równoważnego zezwolenia;
b) korzystanie z instrumentów 
finansowych danego klienta musi być 
ograniczone do zakresu określonych 
warunków, na które klient ten udziela 
zgody, a klient jest informowany 
odpowiednio do przypadku za każdym 
razem, gdy wykorzystywane są jego 
aktywa;
c) większą część dochodów uzyskanych 
dzięki instrumentom klienta zwraca się 
temu klientowi.
Firma inwestycyjna zezwala swoim 
klientom na odmówienie w 
poszczególnych przypadkach udzielenia 
zgody na korzystanie z ich instrumentów 
finansowych.
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Poprawka 567
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Firma inwestycyjna utrzymująca 
fundusze należące do klientów wprowadza 
odpowiednie uzgodnienia mające na celu 
zagwarantowanie praw klientów oraz, z 
wyjątkiem przypadku instytucji 
kredytowych.

9. Firma inwestycyjna utrzymująca 
fundusze należące do klientów wprowadza 
odpowiednie uzgodnienia mające na celu 
zagwarantowanie praw klientów oraz, z 
wyjątkiem przypadku instytucji 
kredytowych przyjmujących fundusze w 
depozyt zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
przez instytucje kredytowe (wersja 
przeredagowana), mające na celu 
zapobieżenie wykorzystywaniu funduszy 
klientów na własny rachunek Wymogi 
operacyjne określone w niniejszym ustępie 
mają zastosowanie do instytucji 
kredytowej w przypadku, w którym 
instytucja ta zgadza się chronić prawa 
klienta poprzez przekazanie funduszy 
osobie trzeciej lub przechowywanie 
funduszy danego klienta za 
pośrednictwem tej osoby trzeciej, zamiast 
ich przyjmowania w depozyt.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyeliminowanie mylącej niespójności między dyrektywami poziomu 1 
i poziomu 2, która ma bezpośredni wpływ na instytucje kredytowe w jednym państwie 
członkowskim ubiegające się o możliwość prowadzenia działalności w innym państwie 
członkowskim.
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Poprawka 568
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Firma inwestycyjna nie może zawierać 
z klientami detalicznymi uzgodnień 
dotyczących zabezpieczeń finansowych 
polegających na przeniesieniu tytułu w 
celu zabezpieczenia lub pokrycia obecnych 
lub przyszłych, rzeczywistych lub 
warunkowych czy też potencjalnych 
zobowiązań klientów.

10. Firma inwestycyjna nie może zawierać 
z klientami detalicznymi uzgodnień 
dotyczących zabezpieczeń finansowych 
polegających na przeniesieniu tytułu w 
celu zabezpieczenia lub pokrycia obecnych 
lub przyszłych, rzeczywistych lub 
warunkowych czy też potencjalnych 
zobowiązań klientów, chyba że wyda 
uprzednią wyraźną pisemną zgodę w 
oparciu o jasne, kompletne i dokładne 
informacje dotyczące charakterystyki 
uzgodnień.

Or. en

Poprawka 569
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Firma inwestycyjna nie może zawierać 
z klientami detalicznymi uzgodnień 
dotyczących zabezpieczeń finansowych 
polegających na przeniesieniu tytułu w 
celu zabezpieczenia lub pokrycia obecnych 
lub przyszłych, rzeczywistych lub 
warunkowych czy też potencjalnych 
zobowiązań klientów.

10. Firma inwestycyjna może zawierać z 
klientami uzgodnienia dotyczące 
zabezpieczeń finansowych polegających na 
przeniesieniu tytułu w celu zabezpieczenia 
lub pokrycia obecnych lub przyszłych, 
rzeczywistych lub warunkowych czy też 
potencjalnych zobowiązań klientów.

Or. de

Uzasadnienie

W ramach MiFID zakazuje się zawierania z klientami detalicznymi uzgodnień dotyczących 
zabezpieczeń finansowych polegających na przeniesieniu tytułu. W ramach EMIR ustalono 
bardziej elastyczne podejście. W obu przypadkach – w przypadku klientów detalicznych i 
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instytucjonalnych – należy pozwolić na zawieranie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń 
finansowych polegających na przeniesieniu tytułu.

Poprawka 570
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Firma inwestycyjna nie może zawierać 
z klientami detalicznymi uzgodnień 
dotyczących zabezpieczeń finansowych 
polegających na przeniesieniu tytułu w 
celu zabezpieczenia lub pokrycia obecnych 
lub przyszłych, rzeczywistych lub 
warunkowych czy też potencjalnych 
zobowiązań klientów.

10. Firma inwestycyjna nie może zawierać 
z klientami detalicznymi uzgodnień 
dotyczących zabezpieczeń finansowych 
polegających na przeniesieniu tytułu w 
celu zabezpieczenia lub pokrycia obecnych 
lub przyszłych, rzeczywistych lub 
warunkowych czy też potencjalnych 
zobowiązań klientów, chyba że wydadzą 
oni uprzednią wyraźną zgodę na piśmie.

Or. en

Poprawka 571
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w odniesieniu do środków 
służących określeniu konkretnych 
wymogów organizacyjnych określonych w 
ust. 2–9 nakładanych na firmy
inwestycyjne oraz na oddziały firm z 
państw trzecich, którym udzielono 
zezwolenia zgodnie z art. 43, świadczące 
różnego rodzaju usługi inwestycyjne lub 
prowadzące działalność inwestycyjną oraz 
świadczące usługi dodatkowe, lub 

skreślony
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połączenie powyższych. 2

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi organizacyjne nałożone na firmy w państwach trzecich powinny być elementem 
oceny równoważności przeprowadzanej przez Komisję. 

Poprawka 572
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. Firma inwestycyjna dysponuje 
procesem zatwierdzania produktów oraz 
podejmuje wszystkie operacyjne i 
proceduralne środki niezbędne do 
wdrożenia tego procesu zatwierdzania 
produktów. Przed wprowadzeniem 
produktów inwestycyjnych i instrumentów 
finansowych do obrotu lub rozpoczęciem 
ich dystrybucji, muszą one zostać 
zatwierdzone w ramach procesu 
zatwierdzenia produktów. Przeprowadza 
się dokładną ocenę wszystkich istotnych 
rodzajów ryzyka, a produkty i instrumenty 
są wprowadzane do obrotu i 
dystrybuowane tylko wtedy, gdy leży to w 
interesie docelowych grup klientów. 
Proces zatwierdzania produktów jest 
objęty rocznym przeglądem. Firma 
inwestycyjna może w każdym momencie
dostarczyć właściwemu organowi w swoim 
państwie aktualny i szczegółowy opis 
natury i elementów stosowanego przez nią 
procesu zatwierdzania produktów.

Or. en
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Poprawka 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Animatorzy rynku

Animator rynku zdefiniowany w art. 4 ust. 
6 regularnie podaje racjonalne i związane 
z rynkiem notowania cen kupna i 
sprzedaży. W miarę możliwości działa bez 
przerwy w godzinach, w których 
prowadzony jest obrót na rynku 
regulowanym lub MTF, na które wysyła 
zlecenia lub za pośrednictwem których 
realizuje transakcje.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące roli, działalności i obowiązków animatorów rynku powinny zostać jasno 
określone w niniejszym artykule. Animatorzy rynku muszą zapewnić płynność w każdych 
warunkach rynkowych.

Poprawka 574
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny posiada skuteczne systemy i 
mechanizmy kontroli ryzyka, aby zapewnić 
odporność i wystarczającą wydajność 
swoich systemów transakcyjnych oraz 
zagwarantować, że podlegają one 
stosownym progom i limitom 
transakcyjnym oraz uniemożliwiają 
wysyłanie błędnych zleceń, a także aby nie 

1. 1. Firma inwestycyjna prowadząca 
handel algorytmiczny, obejmujący 
strategie oparte na transakcjach o 
wysokiej częstotliwości, posiada skuteczne 
systemy i mechanizmy kontroli ryzyka 
proporcjonalne do prowadzonej 
działalności, aby zapewnić odporność i 
wystarczającą wydajność swoich systemów 
transakcyjnych oraz zagwarantować, że 
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dopuścić do sytuacji, w której sposób 
funkcjonowania systemu mógłby 
doprowadzić lub przyczynić się do 
powstania zaburzeń rynkowych. Taka 
firma posiada również skuteczne systemy i 
mechanizmy kontroli ryzyka, aby 
uniemożliwić wykorzystanie systemów 
transakcyjnych do celów sprzecznych z 
rozporządzeniem (UE) nr [MAR] lub 
regulaminem systemu obrotu, do którego 
jest podłączona. Firma ta musi posiadać 
skuteczne rozwiązania w zakresie ciągłości 
działania, aby sprostać wszelkim 
nieprzewidzianym awariom swoich 
systemów transakcyjnych oraz zapewnia 
kompleksowe testowanie i właściwe 
monitorowanie swoich systemów, tak aby 
zagwarantować, że spełniają one 
wymagania określone w niniejszym 
ustępie.

podlegają one stosownym progom i 
limitom transakcyjnym oraz 
uniemożliwiają wysyłanie błędnych zleceń, 
a także aby nie dopuścić do sytuacji, w 
której sposób funkcjonowania systemu 
mógłby doprowadzić lub przyczynić się do 
powstania zaburzeń rynkowych. Taka 
firma posiada również skuteczne systemy i 
mechanizmy kontroli ryzyka, aby 
uniemożliwić wykorzystanie systemów 
transakcyjnych do celów sprzecznych z 
rozporządzeniem (UE) nr [MAR] lub 
regulaminem systemu obrotu, do którego 
jest podłączona. Firma ta musi posiadać 
skuteczne i proporcjonalne rozwiązania w 
zakresie ciągłości działania, aby sprostać 
wszelkim nieprzewidzianym awariom 
swoich systemów transakcyjnych oraz 
zapewnia kompleksowe testowanie i 
właściwe monitorowanie swoich 
systemów, tak aby zagwarantować, że 
spełniają one wymagania określone w 
niniejszym ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

Poziom proporcjonalności jest konieczny w przypadku małych firm, które korzystają z 
algorytmów, ale tylko do przeprowadzania bardzo prostych transakcji.

Poprawka 575
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny posiada skuteczne systemy i 
mechanizmy kontroli ryzyka, aby zapewnić 
odporność i wystarczającą wydajność 
swoich systemów transakcyjnych oraz 
zagwarantować, że podlegają one 

1. 1. Firma inwestycyjna prowadząca 
handel algorytmiczny posiada skuteczne 
systemy i mechanizmy kontroli ryzyka, 
aby zapewnić odporność i wystarczającą 
wydajność swoich systemów 
transakcyjnych oraz zagwarantować, że 



AM\901764PL.doc 129/177 PE489.464v01-00

PL

stosownym progom i limitom 
transakcyjnym oraz uniemożliwiają
wysyłanie błędnych zleceń, a także aby nie 
dopuścić do sytuacji, w której sposób 
funkcjonowania systemu mógłby 
doprowadzić lub przyczynić się do 
powstania zaburzeń rynkowych. Taka 
firma posiada również skuteczne systemy i 
mechanizmy kontroli ryzyka, aby 
uniemożliwić wykorzystanie systemów 
transakcyjnych do celów sprzecznych z 
rozporządzeniem (UE) nr [MAR] lub
regulaminem systemu obrotu, do którego 
jest podłączona. Firma ta musi posiadać 
skuteczne rozwiązania w zakresie ciągłości 
działania, aby sprostać wszelkim 
nieprzewidzianym awariom swoich 
systemów transakcyjnych oraz zapewnia 
kompleksowe testowanie i właściwe 
monitorowanie swoich systemów, tak aby 
zagwarantować, że spełniają one 
wymagania określone w niniejszym 
ustępie.

podlegają one stosownym progom i 
limitom transakcyjnym oraz podejmują 
odpowiednie kroki, aby uniemożliwić 
wysyłanie błędnych zleceń, a także aby nie 
dopuścić do sytuacji, w której sposób 
funkcjonowania systemu mógłby 
doprowadzić lub przyczynić się do 
powstania zaburzeń rynkowych. Taka 
firma posiada również skuteczne systemy i 
mechanizmy kontroli ryzyka, aby 
zagwarantować, że systemy transakcyjne 
funkcjonują zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [MAR] oraz regulaminem systemu 
obrotu, do którego jest podłączona. Firma 
ta musi posiadać skuteczne rozwiązania w 
zakresie ciągłości działania, aby sprostać 
wszelkim nieprzewidzianym awariom 
swoich systemów transakcyjnych oraz 
zapewnia kompleksowe testowanie i 
właściwe monitorowanie swoich 
systemów, tak aby zagwarantować, że 
spełniają one wymagania określone w 
niniejszym ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest doprecyzowanie aspektów technicznych w odniesieniu do wysyłania 
błędnych zleceń oraz stosowania przepisów MAR (niemożliwe jest zagwarantowanie, że 
zapobiegnie się wysyłaniu błędnych zleceń lub nadużyciom na rynku). W poprawce uściśla 
się, że systemy i mechanizmy kontroli powinny być tak opracowanie, aby umożliwić 
wykrywanie przypadków wysłania błędnych zleceń i nadużyć na rynku oraz zapobieganie 
takim przypadkom, jeżeli jest to osiągalne.

Poprawka 576
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Firmy inwestycyjne uzyskują 
zezwolenie wydane na rynku 
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regulowanym, MTF lub OTF, jeżeli chcą 
podłączyć nowe lub zmodyfikowane 
zautomatyzowane systemy transakcyjne do 
systemów danego rynku.
Nowego lub zmodyfikowanego systemu 
nie można wykorzystywać do celów 
przeprowadzania transakcji na rynku 
regulowanym, MTF lub OTF, zanim 
operator rynku nie wyda pisemnej zgody 
na podstawie art. 51 ust. 3a. 

Or. en

Poprawka 577
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Firma inwestycyjna prowadząca 
handel algorytmiczny musi podlegać 
odrębnej procedurze udzielania zezwoleń.
W ramach tej procedury firma 
inwestycyjna musi w jasny i zrozumiały 
sposób wykazać istnienie korzyści dla 
całej gospodarki wynikających z jej 
działalności oraz że działalność ta nie jest 
źródłem negatywnych skutków, takich jak 
zwiększona zmienność cenowa, 
narażająca na ryzyko stabilność rynku 
finansowego, lub zakłócenia cenowe. 
Jeżeli nie zostanie to wykazane w jasny i 
zrozumiały sposób, konieczne jest 
zakazanie wydania zezwolenia takiej 
firmie inwestycyjnej. Komisja Europejska 
opracuje wniosek dotyczący wykazu 
możliwych pozytywnych i negatywnych 
skutków makroekonomicznych, jakie 
powoduje handel algorytmiczny.

Or. en
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Poprawka 578
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Firma inwestycyjna zajmująca się 
handlem algorytmicznym przedstawia
właściwemu organowi w swoim państwie, 
bezzwłocznie na jego żądanie, informacje 
dotyczące wykorzystywanych algorytmów, 
w tym kod źródłowy i projekt programu, 
jak również dokumentację dotyczącą 
systemów i mechanizmów kontroli ryzyka, 
o których mowa w ust. 1.
Firmy te dopilnowują również, by mogły 
przedstawić, bezzwłocznie na żądanie 
przedstawicieli systemu obrotu lub 
właściwego organu, szczegółowy rejestr 
swoich dziennych notowań cen i zwykłej 
działalności transakcyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka oparta na zaleceniach FinaceWatch.

Poprawka 579
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Przeprowadzanie transakcji o wysokiej 
częstotliwości jest zakazane.

Or. en
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Uzasadnienie

Sprawozdawca ma poważne wątpliwości odnośnie do użyteczności ekonomicznej transakcji o 
wysokiej częstotliwości, zdefiniowanych w poprawce 43. Transakcje arbitrażowe, będące 
korzyścią z istnienia transakcji o wysokiej częstotliwości, są często wykorzystywane i 
przeprowadzane od wieków – cały proces zajął trochę więcej czasu. Transakcje o wysokiej 
częstotliwości łatwo prowadzą jednak do nadużyć na rynku i często powodowały szkody 
gospodarcze, np. Flash Crash w maju 2010 r.

Poprawka 580
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny przynajmniej raz w roku 
przekazuje właściwemu organowi w 
swoim państwie pochodzenia opis 
charakteru swoich strategii handlu 
algorytmicznego, szczegółowe informacje 
na temat parametrów lub limitów 
transakcyjnych, którym podlega system, 
kluczowych mechanizmów kontroli 
przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, 
które posiada w celu zapewnienia 
spełnienia warunków określonych w ust. 1, 
oraz szczegółowe informacje na temat 
procesu testowania swoich systemów. 
Właściwy organ może w dowolnym czasie 
zażądać od firmy inwestycyjnej dalszych 
informacji na temat jej handlu 
algorytmicznego oraz systemów 
wykorzystywanych w tym celu.

2. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny może w każdym momencie 
przekazać i przynajmniej raz w roku, z 
własnej inicjatywy, przekazuje 
właściwemu organowi w swoim państwie 
pochodzenia aktualny i szczegółowy opis 
charakteru swoich strategii handlu 
algorytmicznego, szczegółowe informacje 
na temat parametrów lub limitów 
transakcyjnych, którym podlega system, 
kluczowych mechanizmów kontroli 
przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, 
które posiada w celu zapewnienia 
spełnienia warunków określonych w ust. 1, 
oraz szczegółowe informacje na temat 
procesu testowania swoich systemów. 
Firma inwestycyjna 
zapewnia prowadzenie rejestrów w 
odniesieniu do wszystkich wymienionych 
wyżej kwestii oraz dopilnowuje, aby 
rejestry były wystarczające dla właściwego 
organy do monitorowania zgodności z 
wymogami ustanowionymi na podstawie 
niniejszej dyrektywy, [MiFIR] i [MAR].
Właściwy organ może w dowolnym czasie 
zażądać od firmy inwestycyjnej 
wspomnianych powyżej i dalszych 
informacji na temat jej handlu 
algorytmicznego oraz systemów 
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wykorzystywanych w tym celu.

Or. en

Poprawka 581
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny przynajmniej raz w roku 
przekazuje właściwemu organowi w 
swoim państwie pochodzenia opis 
charakteru swoich strategii handlu 
algorytmicznego, szczegółowe informacje 
na temat parametrów lub limitów 
transakcyjnych, którym podlega system, 
kluczowych mechanizmów kontroli
przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, 
które posiada w celu zapewnienia 
spełnienia warunków określonych w ust. 1, 
oraz szczegółowe informacje na temat 
procesu testowania swoich systemów. 
Właściwy organ może w dowolnym czasie 
zażądać od firmy inwestycyjnej dalszych 
informacji na temat jej handlu 
algorytmicznego oraz systemów 
wykorzystywanych w tym celu.

2. Firma inwestycyjna prowadząca 
strategię opartą na transakcjach o 
wysokiej częstotliwości przynajmniej raz w 
roku oraz w dowolnym czasie na żądanie
przekazuje właściwemu organowi w 
swoim państwie pochodzenia opis 
charakteru swoich strategii, szczegółowe 
informacje na temat parametrów lub 
limitów transakcyjnych, którym podlega 
system, kluczowych mechanizmów 
kontroli przestrzegania przepisów i 
kontroli ryzyka, które posiada w celu 
zapewnienia spełnienia warunków 
określonych w ust. 1, oraz szczegółowe 
informacje na temat procesu testowania 
swoich systemów. Właściwy organ może 
w dowolnym czasie zażądać od firmy 
inwestycyjnej dalszych informacji na temat 
jej handlu algorytmicznego oraz systemów 
wykorzystywanych w tym celu.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg powinien obejmować przekazywanie raz w roku sprawozdania w sprawie algorytmów 
właściwemu organowi w swoim państwie pochodzenia oraz na żądanie.

Poprawka 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny przynajmniej raz w roku 
przekazuje właściwemu organowi w 
swoim państwie pochodzenia opis 
charakteru swoich strategii handlu 
algorytmicznego, szczegółowe informacje 
na temat parametrów lub limitów 
transakcyjnych, którym podlega system, 
kluczowych mechanizmów kontroli 
przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, 
które posiada w celu zapewnienia 
spełnienia warunków określonych w ust. 1, 
oraz szczegółowe informacje na temat 
procesu testowania swoich systemów. 
Właściwy organ może w dowolnym czasie 
zażądać od firmy inwestycyjnej dalszych 
informacji na temat jej handlu 
algorytmicznego oraz systemów 
wykorzystywanych w tym celu.

2. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny przynajmniej raz w roku 
przekazuje właściwemu organowi w 
swoim państwie pochodzenia opis 
charakteru swoich strategii handlu 
algorytmicznego, szczegółowe informacje 
na temat parametrów lub limitów 
transakcyjnych, którym podlega system, 
kluczowych mechanizmów kontroli 
przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, 
które posiada w celu zapewnienia 
spełnienia warunków określonych w ust. 1, 
oraz szczegółowe informacje na temat 
procesu testowania swoich systemów. 
Firma inwestycyjna, na żądanie 
właściwego organu, przedstawia dalsze 
informacje na temat jej handlu 
algorytmicznego oraz systemów 
wykorzystywanych w tym celu.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 17 ust. 2 wniosku dotyczącego MiFID powinien zapewnić przekazywanie przez firmę 
inwestycyjną wszelkich dalszych wymaganych informacji (sugestia EBC).

Poprawka 583
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny przynajmniej raz w roku 
przekazuje właściwemu organowi w 
swoim państwie pochodzenia opis 
charakteru swoich strategii handlu 
algorytmicznego, szczegółowe informacje 

2. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny oraz strategie oparte ma 
transakcjach o wysokiej częstotliwości, po 
uzyskaniu pierwszego zezwolenia lub
przynajmniej raz w roku, jak również w 
przypadku znacznych zmian w strategii 
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na temat parametrów lub limitów 
transakcyjnych, którym podlega system, 
kluczowych mechanizmów kontroli 
przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, 
które posiada w celu zapewnienia 
spełnienia warunków określonych w ust. 1, 
oraz szczegółowe informacje na temat 
procesu testowania swoich systemów. 
Właściwy organ może w dowolnym czasie 
zażądać od firmy inwestycyjnej dalszych 
informacji na temat jej handlu 
algorytmicznego oraz systemów 
wykorzystywanych w tym celu.

handlowej przekazuje właściwemu 
organowi w swoim państwie pochodzenia 
opis charakteru swoich strategii handlu 
algorytmicznego, szczegółowe informacje 
na temat parametrów lub limitów 
transakcyjnych, którym podlega system, 
kluczowych mechanizmów kontroli 
przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, 
które posiada w celu zapewnienia 
spełnienia warunków określonych w ust. 1, 
oraz szczegółowe informacje na temat 
procesu testowania swoich systemów. 
Właściwy organ może w dowolnym czasie 
zażądać od firmy inwestycyjnej dalszych 
informacji na temat jej handlu 
algorytmicznego oraz systemów 
wykorzystywanych w tym celu.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre firmy zmieniają stale zmieniają swoje algorytmy, w związku z czym przedstawianie 
opisu właściwym organom raz w roku może być niewystarczające, aby mogły one się 
rzeczywiście dowiedzieć, jakie są ich strategie, dlatego też należy rozszerzyć zakres tego 
wymogi na wszystkie ważne zmiany w algorytmie.

Poprawka 584
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny przynajmniej raz w roku 
przekazuje właściwemu organowi w 
swoim państwie pochodzenia opis 
charakteru swoich strategii handlu 
algorytmicznego, szczegółowe informacje 
na temat parametrów lub limitów 
transakcyjnych, którym podlega system, 
kluczowych mechanizmów kontroli 
przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, 
które posiada w celu zapewnienia 

2. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny przynajmniej raz w roku 
przekazuje właściwemu organowi w 
swoim państwie pochodzenia opis 
charakteru swoich strategii handlu 
algorytmicznego, szczegółowe informacje 
na temat parametrów lub limitów 
transakcyjnych, którym podlega system, 
kluczowych mechanizmów kontroli 
przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, 
które posiada w celu zapewnienia 



PE489.464v01-00 136/177 AM\901764PL.doc

PL

spełnienia warunków określonych w ust. 1, 
oraz szczegółowe informacje na temat 
procesu testowania swoich systemów. 
Właściwy organ może w dowolnym czasie 
zażądać od firmy inwestycyjnej dalszych 
informacji na temat jej handlu 
algorytmicznego oraz systemów 
wykorzystywanych w tym celu.

spełnienia warunków określonych w ust. 1, 
oraz szczegółowe informacje na temat 
procesu testowania swoich systemów. 
Firma inwestycyjna, na żądanie 
właściwego organu, przedstawia dalsze 
informacje na temat jej handlu 
algorytmicznego oraz systemów 
wykorzystywanych w tym celu.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 17 ust. 2 wniosku dotyczącego MiFID powinien zapewnić przekazywanie przez firmę 
inwestycyjną wszelkich dalszych wymaganych informacji

Poprawka 585
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny przynajmniej raz w roku 
przekazuje właściwemu organowi w 
swoim państwie pochodzenia opis 
charakteru swoich strategii handlu 
algorytmicznego, szczegółowe informacje 
na temat parametrów lub limitów 
transakcyjnych, którym podlega system, 
kluczowych mechanizmów kontroli 
przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, 
które posiada w celu zapewnienia 
spełnienia warunków określonych w ust. 1, 
oraz szczegółowe informacje na temat 
procesu testowania swoich systemów. 
Właściwy organ może w dowolnym czasie 
zażądać od firmy inwestycyjnej dalszych 
informacji na temat jej handlu 
algorytmicznego oraz systemów 
wykorzystywanych w tym celu.

2. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny raz w roku lub na żądanie
przekazuje właściwemu organowi w 
swoim państwie pochodzenia opis 
charakteru swoich strategii handlu 
algorytmicznego, szczegółowe informacje 
na temat parametrów lub limitów 
transakcyjnych, którym podlega system, 
kluczowych mechanizmów kontroli 
przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, 
które posiada w celu zapewnienia 
spełnienia warunków określonych w ust. 1, 
oraz szczegółowe informacje na temat 
procesu testowania swoich systemów. 
Właściwy organ może w dowolnym czasie 
zażądać od firmy inwestycyjnej dalszych 
informacji na temat jej handlu 
algorytmicznego oraz systemów 
wykorzystywanych w tym celu.

Or. en
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Poprawka 586
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny przynajmniej raz w roku 
przekazuje właściwemu organowi w 
swoim państwie pochodzenia opis 
charakteru swoich strategii handlu 
algorytmicznego, szczegółowe informacje 
na temat parametrów lub limitów 
transakcyjnych, którym podlega system, 
kluczowych mechanizmów kontroli 
przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, 
które posiada w celu zapewnienia 
spełnienia warunków określonych w ust. 1, 
oraz szczegółowe informacje na temat 
procesu testowania swoich systemów. 
Właściwy organ może w dowolnym czasie 
zażądać od firmy inwestycyjnej dalszych 
informacji na temat jej handlu 
algorytmicznego oraz systemów 
wykorzystywanych w tym celu.

2. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny przynajmniej raz w roku 
przekazuje właściwemu organowi w 
swoim państwie pochodzenia opis 
charakteru swoich strategii handlu 
algorytmicznego, szczegółowe informacje 
na temat parametrów lub limitów 
transakcyjnych, którym podlega system, 
kluczowych mechanizmów kontroli 
przestrzegania przepisów i kontroli ryzyka, 
które posiada w celu zapewnienia 
spełnienia warunków określonych w ust. 1, 
oraz szczegółowe informacje na temat 
procesu testowania swoich systemów. 
Właściwy organ może w dowolnym czasie 
zażądać od firmy inwestycyjnej dalszych 
informacji na temat jej handlu 
algorytmicznego oraz systemów 
wykorzystywanych w tym celu, w tym 
kodu źródłowego jej algorytmów.

Or. en

Poprawka 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Firma inwestycyjna prowadząca 
strategię oparta na transakcjach o 
wysokiej częstotliwości przedstawia 
codziennie właściwemu organowi w 
swoim państwie pochodzenia wstępne 
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ścieżki audytu swoich notowań i 
działalności transakcyjnej prowadzonej na 
rynku regulowanym lub MTF.

Or. en

Uzasadnienie

Wyczerpująca ścieżka audytu notowań algorytmu transakcji o wysokiej częstotliwości i 
działalności transakcyjnej stanowi zasadnicze narzędzie monitorowania nadużyć na rynku w 
poszczególnych systemach obrotu. Obecnie nie istnieje nadzór międzyrynkowy. Wspomniana 
ścieżka audytu umożliwi również organom regulacyjnym lepsze zrozumienie modelów 
handlowych opartych na transakcjach o wysokiej częstotliwości, zwłaszcza ich bardzo 
wysokiego stosunku zleceń do transakcji.

Poprawka 588
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Firma inwestycyjna prowadząca 
strategię opartą na transakcjach o 
wysokiej częstotliwości przechowuje w 
zatwierdzonej formie wstępną ścieżkę 
audytu wszelkich notowań i działalności 
transakcyjnej prowadzonej w 
jakimkolwiek systemie obrotu oraz 
udostępnia ją krajowymi właściwemu 
organowi na żądanie.

Or. en

Uzasadnienie

W debacie zainicjowanej w USA po Flash Crash położono nacisk na potrzebę modyfikacji 
ścieżki audytu danych skonsolidowanych stosowanej w ramach rynku, aby w pełni ustalić 
dokładną sekwencję zdarzeń, które doprowadziły do wypaczonych warunków rynkowych, 
których doświadczono. Podczas gdy gromadzenie tych danych stanowiłoby ogromne i 
kosztowne obciążenie technologiczne dla organów publicznych, poszczególne firmy powinny 
mieć możliwość przechowywania własnych danych tak, aby w przypadku konieczności 
zrekonstruowania transakcji rynkowych organy publiczne mogły tego dokonać.
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Poprawka 589
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Firma inwestycyjna prowadząca 
strategię opartą na transakcjach o 
wysokiej częstotliwości przedstawia 
właściwemu organowi wstępną ścieżkę 
audytu jej notowań i działalności 
transakcyjnej. EUNGiPW opracuje 
wiążące standardy techniczne, aby 
określić, jakie dane mają być dostarczane 
i w jakim formacie.

Or. en

Poprawka 590
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. EUNGiPW opracuje regulacyjne 
standardy techniczne w celu określenia, 
jakie dane mają być dostarczane i w jakim 
formacie, o czym mowa w ust. 2a, aby 
umożliwić konsolidację ścieżki audytu dla 
wszystkich państw członkowskich.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [...]*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
______________
* Dz.U.: wstawić datę: 12 miesięcy od 
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wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczną regulację dzisiejszych rynków światowych, konieczna jest 
konsolidacja danych dotyczących transakcji o wysokiej częstotliwości na szczeblu 
międzynarodowym.

Poprawka 591
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Strategia w zakresie handlu 
algorytmicznego stale funkcjonuje w 
godzinach, w których prowadzony jest 
obrót w systemie obrotu, do którego 
wysyła zlecenia lub za pośrednictwem 
którego realizuje transakcje. Parametry 
obrotu lub limity strategii handlu 
algorytmicznego gwarantują, że strategia 
prowadzi do publikacji wiążących notowań 
po konkurencyjnych cenach, skutkując 
zapewnieniem w każdym czasie regularnej 
i bieżącej płynności w tych systemach 
obrotu, bez względu na istniejące warunki 
rynkowe.

3. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny dopilnowuje, aby każda z 
jej strategii opartych na algorytmicznych 
transakcjach o wysokiej częstotliwości 
stale funkcjonowała w godzinach, w 
których prowadzony jest obrót w systemie 
obrotu, do którego firma inwestycyjna 
wysyła zlecenia lub za pośrednictwem 
którego realizuje transakcje. Parametry 
obrotu lub limity strategii opartej na 
algorytmicznych transakcjach o wysokiej 
częstotliwości gwarantują, że strategia ta
prowadzi do publikacji wiążących notowań 
po konkurencyjnych cenach zgodnie ze 
zwykłym zachowaniem handlowym firmy, 
skutkując zapewnieniem w każdym czasie 
regularnej i bieżącej płynności w tych 
systemach obrotu.

W szczególnych przypadkach, w których 
naruszałoby to mechanizmy kontroli 
ryzyka ustanowionych zgodnie z ust. 1, 
firmy inwestycyjne mogą się wycofać z 
rynku. EUNGiPW opracuje wytyczne, w 
których określa się rodzaje warunków 
uzasadniających wspomniane wycofanie 
sie w odniesieniu do systemów obrotu, aby 
włączyć je do zasad funkcjonowania tych 
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systemów.
W przypadku, w którym firma 
inwestycyjna wycofuje się z rynku na 
podstawie przepisów niniejszego ustępu, 
bezzwłoczne informuje o tym system 
obrotu i krajowy właściwy organ.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest oparta na sugestii Komisji zawartej w sporządzonym przez nią dokumencie 
roboczym dotyczącym transakcji o wysokiej częstotliwości, w którym stwierdza, że występują 
przypadki, gdy mechanizmy kontroli ryzyka firmy inwestycyjnej wymagają zaprzestania 
zamieszczania ciągłych notowań cen. Podmiotem, który posiada najlepsze możliwości do 
prowadzenia monitorowania w tym zakresie, jest system obrotu, w ramach regulujących go 
zasad organizacji obrotu/zapewniania płynności, w ścisłej współpracy z właściwym organem. 
Wytyczne EUNGiPW powinny zawierać parametry, ale systemu obrotu mają najlepsze 
możliwości, aby zdobyć wiedzę na temat tego, co przynosi rzeczywistą korzyść pod względem 
stabilności rynku w przypadku wystąpienia wyjątkowych warunków.

Poprawka 592
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Strategia w zakresie handlu 
algorytmicznego stale funkcjonuje w 
godzinach, w których prowadzony jest 
obrót w systemie obrotu, do którego 
wysyła zlecenia lub za pośrednictwem 
którego realizuje transakcje. Parametry 
obrotu lub limity strategii handlu 
algorytmicznego gwarantują, że strategia 
prowadzi do publikacji wiążących notowań 
po konkurencyjnych cenach, skutkując 
zapewnieniem w każdym czasie regularnej 
i bieżącej płynności w tych systemach 
obrotu, bez względu na istniejące warunki 
rynkowe.

3. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny dopilnowuje, aby każda z 
jej strategii opartych na algorytmicznych 
transakcjach o wysokiej częstotliwości 
stale funkcjonowała w godzinach, w 
których prowadzony jest obrót w systemie 
obrotu, do którego firma inwestycyjna 
wysyła zlecenia lub za pośrednictwem 
którego realizuje transakcje. Parametry 
obrotu lub limity strategii opartej na 
algorytmicznych transakcjach o wysokiej 
częstotliwości gwarantują, że strategia ta
prowadzi do publikacji wiążących notowań 
po konkurencyjnych cenach zgodnie ze 
zwykłym zachowaniem handlowym firmy, 
skutkując zapewnieniem w każdym czasie 
regularnej i bieżącej płynności w tych 
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systemach obrotu, z wyjątkiem 
szczególnych przypadków, określanych 
przez Komisję w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 94, w których 
naruszyłoby to mechanizmy kontroli 
ryzyka ustanowione zgodnie z ust. 1.

Firma inwestycyjna zwraca się do 
właściwego organu w swoim państwie o 
zezwolenie na niewywiązanie się z 
obowiązku ustanowionego w akapicie 
pierwszym. Właściwy organ ocenia w 
terminie 24 godzin, czy zaistniały 
szczególne warunki określone w akcie 
delegowanym przewidzianym w akapicie 
pierwszym i podejmuje decyzję. W 
przypadku wydania decyzji o zezwoleniu 
firmie inwestycyjnej na niewywiązanie się 
z obowiązku ustanowionego w akapicie 
pierwszym właściwy organ informuje o tej 
decyzji EUNGiPW. EUNGiPW 
bezzwłocznie powiadania właściwy organy 
właściwe organy innych państw 
członkowskich. Jeżeli jeden właściwy 
organ nie zgadza się z działaniem
podjętym przez inny właściwy organ 
wobec firmy inwestycyjnej świadczącej 
usługi na jego terytorium, EUNGiPW 
może pomóc tym organom w osiągnięciu 
porozumienia zgodnie z art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 095/2010. Termin 
osiągnięcia ugody wynosi 2 dni. Jeżeli 
zainteresowane właściwe organy nie 
osiągną porozumienia na etapie rozmów 
w sprawie ugody, EUNGiPW może podjąć 
decyzję zgodnie z art. 19 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 095/2010. Termin 
podjęcia decyzji wynosi 2 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie dokumentu roboczego Komisji Europejskiej.
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Poprawka 593
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Strategia w zakresie handlu 
algorytmicznego stale funkcjonuje w 
godzinach, w których prowadzony jest 
obrót w systemie obrotu, do którego 
wysyła zlecenia lub za pośrednictwem 
którego realizuje transakcje. Parametry 
obrotu lub limity strategii handlu 
algorytmicznego gwarantują, że strategia 
prowadzi do publikacji wiążących notowań 
po konkurencyjnych cenach, skutkując 
zapewnieniem w każdym czasie regularnej 
i bieżącej płynności w tych systemach 
obrotu, bez względu na istniejące warunki 
rynkowe.

3. Firma inwestycyjna, która bierze udział 
w programie organizowania obrotu 
zaproponowanym przez system obrotu, 
zawiera wiążące porozumienie między 
firmą inwestycyjną a systemem obrotu 
dotyczącą zasadniczych obowiązków 
wynikających z udziału w programie 
organizowania obrotu oraz przyjmuje 
warunki tego programu, w tym między 
innymi postanowienia dotyczące płynności 
w istniejących warunkach rynkowych. 
Firma inwestycyjna dysponuje 
skutecznymi systemami i mechanizmami 
kontroli ryzyka, umożliwiające jej 
spełnienie w dowolnym czasie jej 
zobowiązań wynikających z wiążącej 
pisemnej umowy. Każda strategia w 
zakresie handlu algorytmicznego przyjęta 
przez firmę inwestycyjną, aby wziąć udział 
w programie organizowania rynku stale 
funkcjonuje w godzinach, w których 
prowadzony jest obrót w systemie obrotu, 
do którego wysyła zlecenia lub za 
pośrednictwem którego realizuje 
transakcje, chyba że przewidziano inaczej 
w postanowieniach wiążącej pisemnej 
umowy. Parametry obrotu lub limity 
strategii handlu algorytmicznego 
gwarantują, że strategia prowadzi do 
publikacji wiążących notowań po 
konkurencyjnych cenach, skutkując 
zapewnieniem regularnej i bieżącej 
płynności w tych systemach obrotu przez 
minimalną część godzin, w których 
prowadzony jest stały obrót, przy 
uwzględnieniu istniejących warunków 
rynkowych, zasad i regulacji.

Or. en



PE489.464v01-00 144/177 AM\901764PL.doc

PL

Uzasadnienie

Powyższą poprawkę należy czytać łącznie z poprawkami Corien Wortmann-Kool do art. 51 
ust. 1a (nowy) i do art. 51 ust. 7.

Poprawka 594
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Strategia w zakresie handlu 
algorytmicznego stale funkcjonuje w 
godzinach, w których prowadzony jest 
obrót w systemie obrotu, do którego 
wysyła zlecenia lub za pośrednictwem 
którego realizuje transakcje. Parametry 
obrotu lub limity strategii handlu 
algorytmicznego gwarantują, że strategia 
prowadzi do publikacji wiążących 
notowań po konkurencyjnych cenach, 
skutkując zapewnieniem w każdym czasie 
regularnej i bieżącej płynności w tych 
systemach obrotu, bez względu na 
istniejące warunki rynkowe.

3. W przypadku strategii opartych na 
transakcjach o wysokiej częstotliwości, 
które spełniają warunki art. 4 ust. 30b 
możliwa jest, w zakresie określonym przez 
EUNGiPW i koniecznym do zapewnienia 
właściwego funkcjonowania rynków, ich 
stała operacyjność w godzinach, w których 
prowadzony jest obrót w systemie obrotu, 
do którego wysyła zlecenia lub za 
pośrednictwem którego realizuje 
transakcje. Firmy korzystające ze strategii 
w zakresie organizacji obrotu spełniają 
szczegółowe wymogi określone przez 
systemy obrotu w porozumieniu z 
właściwymi organami, aby zapewnić 
płynność w danym systemie obrotu oraz 
utrzymanie zaufania inwestorów do 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

O świadczenie usług w zakresie organizacji obrotu można się zwracać tyko do tych firm 
inwestycyjnych, które dysponują strategią w zakresie organizowania obrotu. W standardach 
technicznych należy uwzględnić wytyczne EUNGiPW „Systemy i mechanizmy kontroli w 
zautomatyzowanym środowisku obrotu dla platform obrotu, przedsiębiorstw inwestycyjnych 
oraz właściwych organów”. Zaproponowany tekst umożliwia EUNGiPW/systemom obrotu 
odpowiednie wyważenie stosowania wymogów art. 17 ust. 3 zarówno jeżeli chodzi o rodzaj 
strategii opartych na transakcjach o wysokiej częstotliwości objętych przedmiotowymi 
wymogami, jak i surowość tych wymogów.
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Poprawka 595
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Strategia w zakresie handlu 
algorytmicznego stale funkcjonuje w 
godzinach, w których prowadzony jest 
obrót w systemie obrotu, do którego 
wysyła zlecenia lub za pośrednictwem 
którego realizuje transakcje. Parametry 
obrotu lub limity strategii handlu 
algorytmicznego gwarantują, że strategia 
prowadzi do publikacji wiążących notowań 
po konkurencyjnych cenach, skutkując 
zapewnieniem w każdym czasie regularnej 
i bieżącej płynności w tych systemach 
obrotu, bez względu na istniejące warunki 
rynkowe.

3. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny dopilnowuje, aby każda z 
jej strategii opartych na algorytmicznych 
transakcjach o wysokiej częstotliwości 
stale funkcjonowała w godzinach, w 
których prowadzony jest obrót w systemie 
obrotu, do którego wysyła zlecenia lub za 
pośrednictwem którego realizuje 
transakcje. Parametry obrotu lub limity 
strategii opartej na algorytmicznych 
transakcjach o wysokiej częstotliwości
gwarantują, że strategia prowadzi do 
publikacji wiążących notowań po 
konkurencyjnych cenach w każdym czasie, 
skutkując zapewnieniem regularnej i 
bieżącej płynności w tych systemach 
obrotu, bez względu na istniejące warunki 
rynkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ celem wielu algorytmów transakcyjnych nie jest generowanie zysku niezależnie od 
kierunku ruchów cenowych, niewłaściwy jest wymóg, aby stanowiły one element organizacji 
obrotu. Obowiązek ten jest jednak odpowiedni w przypadku transakcji o wysokiej 
częstotliwości oraz przyczynia się do złagodzenia ryzyka związanego z tym, że przedmiotowi 
uczestnicy rynku przestaną zapewniać płynność wtedy, gdy rynki będą jej najbardziej 
potrzebować. Ważne jest również, aby zagwarantować, że firmy przeprowadzające transakcje 
o wysokiej częstotliwości stale ustanawiają realistyczne cele.

Poprawka 596
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Strategia w zakresie handlu 
algorytmicznego stale funkcjonuje w 
godzinach, w których prowadzony jest 
obrót w systemie obrotu, do którego 
wysyła zlecenia lub za pośrednictwem 
którego realizuje transakcje. Parametry 
obrotu lub limity strategii handlu 
algorytmicznego gwarantują, że strategia 
prowadzi do publikacji wiążących notowań 
po konkurencyjnych cenach, skutkując 
zapewnieniem w każdym czasie regularnej 
i bieżącej płynności w tych systemach 
obrotu, bez względu na istniejące warunki 
rynkowe.

3. Jeżeli firma inwestycyjna spełnia 
warunki określone w art. 4 ust. 6, 
zapewnia możliwie nieprzerwane 
funkcjonowanie w godzinach, w których 
prowadzony jest obrót w systemie obrotu, 
do którego wysyła zlecenia lub za 
pośrednictwem którego realizuje 
transakcje. Strategia handlowa tej firmy 
gwarantuje to, że stale prowadzi do 
publikacji wiążących notowań po 
konkurencyjnych cenach, skutkując 
zapewnieniem w każdym czasie regularnej 
i bieżącej płynności w tych systemach 
obrotu.

Or. en

Poprawka 597
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
dotyczące wymogów, o których mowa w 
ust. 3, w szczególności w przypadku 
napięć rynkowych. 
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia projektów wykonawczych 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
EUNGiPW przedstawi Komisji te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
do dnia [….]*.
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________________
*Dz.U.: wstawić datę: [...]. 

Or. en

Uzasadnienie

W standardach technicznych należy uwzględnić wytyczne EUNGiPW dotyczące systemów i 
mechanizmów kontroli w zautomatyzowanym środowisku obrotu odnoszące się do art. 17 ust. 
3, a także zakres i stopień surowości obowiązków mających zastosowanie do niektórych 
strategii opartych na transakcjach o wysokiej częstotliwości.

Poprawka 598
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Firma inwestycyjna prowadząca 
strategie opartą na transakcjach o 
wysokiej częstotliwości dopilnowują, aby 
każda pozycja w kupionym lub 
sprzedanym instrumencie finansowym 
była utrzymywana przez co najmniej 30 
sekund. 

Or. en

Poprawka 599
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Systemy obrotu mają możliwość 
nakładania opłat na swoich członków lub 
uczestników, aby utrzymać stosunek 
transakcji do zleceń na poziomie 
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pozwalającym uniknąć ryzyka związanego 
z zachwianiem właściwego 
funkcjonowania rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe opłaty okazały się skutecznym środkiem utrzymania stosunku transakcji do zleceń 
na poziomie zapewniającym właściwe funkcjonowanie danego rynku.

Poprawka 600
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Firma inwestycyjna, która zapewnia 
bezpośredni dostęp elektroniczny do 
systemu obrotu, posiada skuteczne systemy 
i mechanizmy kontroli zapewniające 
należytą ocenę i weryfikację stosowności 
osób korzystających z tej usługi oraz 
zapewnia takie rozwiązania, które 
uniemożliwiają osobom korzystającym z 
tej usługi przekraczanie stosownych z góry 
określonych progów transakcyjnych i 
kredytowych, a także zapewnia należyte 
monitorowanie transakcji zawieranych 
przez osoby korzystające z tej usługi oraz 
stosowne mechanizmy kontroli ryzyka 
uniemożliwiające zawieranie transakcji, 
które mogą stanowić źródło ryzyka dla 
samej firmy inwestycyjnej lub które mogą 
prowadzić lub przyczyniać się do 
powstania zaburzeń rynkowych lub które 
są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] lub regulaminem systemu obrotu. 
Firma inwestycyjna zapewnia zawarcie 
wiążącej pisemnej umowy między firmą a 
daną osobą, regulującej podstawowe prawa 
i obowiązki wynikające ze świadczenia 
wspomnianej usługi oraz gwarantuje, że na 

4. Firma inwestycyjna, która zapewnia 
bezpośredni dostęp elektroniczny lub 
dostęp sponsorowany do systemu obrotu, 
posiada skuteczne systemy i mechanizmy 
kontroli zapewniające należytą ocenę i 
weryfikację stosowności osób 
korzystających z tej usługi oraz zapewnia 
takie rozwiązania, które uniemożliwiają 
osobom korzystającym z tej usługi 
przekraczanie stosownych z góry 
określonych progów transakcyjnych i 
kredytowych, a także zapewnia należyte 
monitorowanie transakcji zawieranych 
przez osoby korzystające z tej usługi oraz 
stosowne mechanizmy kontroli ryzyka 
stosowane zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [MAR] lub regulaminem systemu 
obrotu. Firma inwestycyjna zapewnia 
zawarcie wiążącej pisemnej umowy 
między firmą a daną osobą, regulującej 
podstawowe prawa i obowiązki wynikające 
ze świadczenia wspomnianej usługi oraz 
gwarantuje, że na w rzeczonej umowie 
jasno określa się odpowiedzialność za 
zapewnienie zgodności transakcji 
zawieranych przy użyciu tej usługi z 
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podstawie rzeczonej umowy firma 
pozostaje odpowiedzialna za zapewnienie 
zgodności transakcji zawieranych przy 
użyciu tej usługi z wymogami niniejszej 
dyrektywy, rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] oraz regulaminem systemu obrotu.

wymogami niniejszej dyrektywy, 
rozporządzeniem (UE) nr [MAR] oraz 
regulaminem systemu obrotu. Firmy 
inwestycyjne nie zapewniają 
„nieograniczonego”, tj. „niefiltrowanego”
bezpośredniego dostępu elektronicznego 
do systemu obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Sugeruje się powyższe sformułowanie, aby zagwarantować, że każda firma inwestycyjna, 
oferująca bezpośredni dostęp elektroniczny lub dostęp sponsorowany, dysponuje 
odpowiednimi mechanizmami kontroli przed wprowadzeniem instrumentów do obrotu i 
stosuje wymogi organizacyjne, aby propagować sprawiedliwe i właściwe przeprowadzanie 
transakcji w zautomatyzowanym środowisku obrotu, w tym zintegrowany i automatyczny 
system odrzucania zleceń niespełniających niektórych parametrów. Jest to zgodne z 
wytycznymi EUNGiPW dotyczącymi systemów i mechanizmów kontroli, opublikowanymi w 
dniu 22 grudnia 2011 r., nr ref.: ESMA/2011/456.

Poprawka 601
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Firma inwestycyjna, która zapewnia 
bezpośredni dostęp elektroniczny do 
systemu obrotu, posiada skuteczne systemy 
i mechanizmy kontroli zapewniające 
należytą ocenę i weryfikację stosowności 
osób korzystających z tej usługi oraz 
zapewnia takie rozwiązania, które 
uniemożliwiają osobom korzystającym z 
tej usługi przekraczanie stosownych z góry 
określonych progów transakcyjnych i 
kredytowych, a także zapewnia należyte 
monitorowanie transakcji zawieranych 
przez osoby korzystające z tej usługi oraz 
stosowne mechanizmy kontroli ryzyka 
uniemożliwiające zawieranie transakcji, 
które mogą stanowić źródło ryzyka dla 

4. Firmy inwestycyjne nie zapewniają 
bezpośredniego dostępu elektronicznego 
do systemu obrotu.



PE489.464v01-00 150/177 AM\901764PL.doc

PL

samej firmy inwestycyjnej lub które mogą 
prowadzić lub przyczyniać się do 
powstania zaburzeń rynkowych lub które 
są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] lub regulaminem systemu obrotu. 
Firma inwestycyjna zapewnia zawarcie 
wiążącej pisemnej umowy między firmą a 
daną osobą, regulującej podstawowe 
prawa i obowiązki wynikające ze 
świadczenia wspomnianej usługi oraz 
gwarantuje, że na podstawie rzeczonej 
umowy firma pozostaje odpowiedzialna za 
zapewnienie zgodności transakcji 
zawieranych przy użyciu tej usługi z 
wymogami niniejszej dyrektywy, 
rozporządzeniem (UE) nr [MAR] oraz 
regulaminem systemu obrotu.

Or. en

Poprawka 602
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Firma inwestycyjna, która zapewnia 
bezpośredni dostęp elektroniczny do 
systemu obrotu, posiada skuteczne systemy 
i mechanizmy kontroli zapewniające 
należytą ocenę i weryfikację stosowności 
osób korzystających z tej usługi oraz 
zapewnia takie rozwiązania, które 
uniemożliwiają osobom korzystającym z 
tej usługi przekraczanie stosownych z góry 
określonych progów transakcyjnych i 
kredytowych, a także zapewnia należyte 
monitorowanie transakcji zawieranych 
przez osoby korzystające z tej usługi oraz 
stosowne mechanizmy kontroli ryzyka 
uniemożliwiające zawieranie transakcji, 
które mogą stanowić źródło ryzyka dla 
samej firmy inwestycyjnej lub które mogą 
prowadzić lub przyczyniać się do 

4. Firmy inwestycyjne nie zapewniają 
sponsorowanego dostępu do systemu 
obrotu. Firma inwestycyjna, która 
zapewnia bezpośredni dostęp rynkowy do 
systemu obrotu, posiada skuteczne systemy 
i mechanizmy kontroli zapewniające 
należytą ocenę i weryfikację stosowności 
osób korzystających z tej usługi oraz 
zapewnia takie rozwiązania, które
uniemożliwiają osobom korzystającym z 
tej usługi przekraczanie stosownych z góry 
określonych progów transakcyjnych i 
kredytowych, a także zapewnia należyte 
monitorowanie transakcji zawieranych 
przez osoby korzystające z tej usługi oraz 
stosowne mechanizmy kontroli ryzyka 
uniemożliwiające zawieranie transakcji, 
które mogą stanowić źródło ryzyka dla 
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powstania zaburzeń rynkowych lub które 
są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] lub regulaminem systemu obrotu. 
Firma inwestycyjna zapewnia zawarcie 
wiążącej pisemnej umowy między firmą a 
daną osobą, regulującej podstawowe prawa 
i obowiązki wynikające ze świadczenia 
wspomnianej usługi oraz gwarantuje, że na 
podstawie rzeczonej umowy firma 
pozostaje odpowiedzialna za zapewnienie 
zgodności transakcji zawieranych przy 
użyciu tej usługi z wymogami niniejszej 
dyrektywy, rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] oraz regulaminem systemu obrotu.

samej firmy inwestycyjnej lub które mogą 
prowadzić lub przyczyniać się do 
powstania zaburzeń rynkowych lub które 
są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] lub regulaminem systemu obrotu. 
Firma inwestycyjna zapewnia zawarcie 
wiążącej pisemnej umowy między firmą a 
daną osobą, regulującej podstawowe prawa 
i obowiązki wynikające ze świadczenia 
wspomnianej usługi oraz gwarantuje, że na 
podstawie rzeczonej umowy firma 
pozostaje odpowiedzialna za zapewnienie 
zgodności transakcji zawieranych przy 
użyciu tej usługi z wymogami niniejszej 
dyrektywy, rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] oraz regulaminem systemu obrotu.

Or. en

Poprawka 603
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Firma inwestycyjna, która zapewnia 
bezpośredni dostęp elektroniczny do 
systemu obrotu, posiada skuteczne systemy 
i mechanizmy kontroli zapewniające 
należytą ocenę i weryfikację stosowności 
osób korzystających z tej usługi oraz 
zapewnia takie rozwiązania, które 
uniemożliwiają osobom korzystającym z 
tej usługi przekraczanie stosownych z góry 
określonych progów transakcyjnych i 
kredytowych, a także zapewnia należyte 
monitorowanie transakcji zawieranych 
przez osoby korzystające z tej usługi oraz 
stosowne mechanizmy kontroli ryzyka 
uniemożliwiające zawieranie transakcji, 
które mogą stanowić źródło ryzyka dla 
samej firmy inwestycyjnej lub które mogą 
prowadzić lub przyczyniać się do 
powstania zaburzeń rynkowych lub które 

4. Firma inwestycyjna, która zapewnia 
bezpośredni dostęp elektroniczny do 
systemu obrotu, posiada skuteczne systemy 
i mechanizmy kontroli zapewniające 
należytą ocenę i weryfikację stosowności 
osób korzystających z tej usługi oraz 
zapewnia takie rozwiązania, które 
uniemożliwiają osobom korzystającym z 
tej usługi przekraczanie stosownych z góry 
określonych progów transakcyjnych i 
kredytowych, a także zapewnia należyte 
monitorowanie transakcji zawieranych 
przez osoby korzystające z tej usługi oraz 
stosowne mechanizmy kontroli ryzyka 
uniemożliwiające zawieranie transakcji, 
które mogą stanowić źródło ryzyka dla 
samej firmy inwestycyjnej lub które mogą 
prowadzić lub przyczyniać się do 
powstania zaburzeń rynkowych lub które 
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są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] lub regulaminem systemu obrotu. 
Firma inwestycyjna zapewnia zawarcie 
wiążącej pisemnej umowy między firmą a 
daną osobą, regulującej podstawowe prawa 
i obowiązki wynikające ze świadczenia 
wspomnianej usługi oraz gwarantuje, że na 
podstawie rzeczonej umowy firma 
pozostaje odpowiedzialna za zapewnienie 
zgodności transakcji zawieranych przy 
użyciu tej usługi z wymogami niniejszej 
dyrektywy, rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] oraz regulaminem systemu obrotu.

są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] lub regulaminem systemu obrotu, 
jak również monitoruje stosunek zleceń 
złożonych do zleceń zrealizowanych. 
Firma inwestycyjna zapewnia zawarcie 
wiążącej pisemnej umowy między firmą a 
daną osobą, regulującej podstawowe prawa 
i obowiązki wynikające ze świadczenia 
wspomnianej usługi oraz gwarantuje, że na 
podstawie rzeczonej umowy firma 
pozostaje odpowiedzialna za zapewnienie 
zgodności transakcji zawieranych przy 
użyciu tej usługi z wymogami niniejszej 
dyrektywy, rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] oraz regulaminem systemu obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz operatorów rynków regulowanych (art. 51 ust. 3), MTF i OTF, stosunek zleceń 
złożonych do zleceń anulowanych monitorują podmioty świadczące usługi w zakresie 
bezpośredniego dostępu do rynku. Stosunek należy określić w dyrektywie w sprawie nadużyć 
na rynku w art. 8 ust. 3 lit. c) w nowym tiret w brzmieniu: „anulowanie zaleceń powyżej 
dziennego stosunku 30% zleceń zrealizowanych do złożonych, chyba że organ otrzyma 
wyjaśnienie w formie pisemnej”.

Poprawka 604
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Firma inwestycyjna, która zapewnia 
bezpośredni dostęp elektroniczny do
systemu obrotu, posiada skuteczne systemy 
i mechanizmy kontroli zapewniające 
należytą ocenę i weryfikację stosowności 
osób korzystających z tej usługi oraz 
zapewnia takie rozwiązania, które 
uniemożliwiają osobom korzystającym z 
tej usługi przekraczanie stosownych z góry 
określonych progów transakcyjnych i 
kredytowych, a także zapewnia należyte 

4. Firma inwestycyjna, która zapewnia 
bezpośredni dostęp rynkowy do systemu 
obrotu, posiada skuteczne systemy i 
mechanizmy kontroli zapewniające 
należytą ocenę i weryfikację stosowności 
osób korzystających z tej usługi oraz 
zapewnia takie rozwiązania, które 
uniemożliwiają osobom korzystającym z 
tej usługi przekraczanie stosownych z góry 
określonych progów transakcyjnych i 
kredytowych, a także zapewnia należyte 
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monitorowanie transakcji zawieranych 
przez osoby korzystające z tej usługi oraz 
stosowne mechanizmy kontroli ryzyka 
uniemożliwiające zawieranie transakcji, 
które mogą stanowić źródło ryzyka dla 
samej firmy inwestycyjnej lub które mogą 
prowadzić lub przyczyniać się do 
powstania zaburzeń rynkowych lub które 
są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] lub regulaminem systemu obrotu. 
Firma inwestycyjna zapewnia zawarcie 
wiążącej pisemnej umowy między firmą a 
daną osobą, regulującej podstawowe prawa 
i obowiązki wynikające ze świadczenia 
wspomnianej usługi oraz gwarantuje, że na 
podstawie rzeczonej umowy firma 
pozostaje odpowiedzialna za zapewnienie 
zgodności transakcji zawieranych przy 
użyciu tej usługi z wymogami niniejszej 
dyrektywy, rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] oraz regulaminem systemu obrotu.

monitorowanie transakcji zawieranych 
przez osoby korzystające z tej usługi oraz 
stosowne mechanizmy kontroli ryzyka 
uniemożliwiające zawieranie transakcji, 
które mogą stanowić źródło ryzyka dla 
samej firmy inwestycyjnej lub które mogą 
prowadzić lub przyczyniać się do 
powstania zaburzeń rynkowych lub które 
są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] lub regulaminem systemu obrotu. 
Firma inwestycyjna zapewnia zawarcie 
wiążącej pisemnej umowy między firmą a 
daną osobą, regulującej podstawowe prawa 
i obowiązki wynikające ze świadczenia 
wspomnianej usługi oraz gwarantuje, że na 
podstawie rzeczonej umowy firma 
pozostaje odpowiedzialna za zapewnienie 
zgodności transakcji zawieranych przy 
użyciu tej usługi z wymogami niniejszej 
dyrektywy, rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] oraz regulaminem systemu obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 605
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Firma inwestycyjna, która zapewnia 
bezpośredni dostęp elektroniczny do 
systemu obrotu, posiada skuteczne systemy 
i mechanizmy kontroli zapewniające 
należytą ocenę i weryfikację stosowności 
osób korzystających z tej usługi oraz 

4. Firma inwestycyjna, która zapewnia 
dostęp do systemu obrotu, posiada 
skuteczne systemy i mechanizmy kontroli 
zapewniające należytą ocenę i weryfikację 
stosowności osób korzystających z tej 
usługi oraz zapewnia takie rozwiązania, 
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zapewnia takie rozwiązania, które 
uniemożliwiają osobom korzystającym z 
tej usługi przekraczanie stosownych z góry 
określonych progów transakcyjnych i 
kredytowych, a także zapewnia należyte 
monitorowanie transakcji zawieranych 
przez osoby korzystające z tej usługi oraz 
stosowne mechanizmy kontroli ryzyka 
uniemożliwiające zawieranie transakcji, 
które mogą stanowić źródło ryzyka dla 
samej firmy inwestycyjnej lub które mogą 
prowadzić lub przyczyniać się do 
powstania zaburzeń rynkowych lub które 
są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] lub regulaminem systemu obrotu. 
Firma inwestycyjna zapewnia zawarcie 
wiążącej pisemnej umowy między firmą a 
daną osobą, regulującej podstawowe prawa 
i obowiązki wynikające ze świadczenia 
wspomnianej usługi oraz gwarantuje, że na 
podstawie rzeczonej umowy firma 
pozostaje odpowiedzialna za zapewnienie 
zgodności transakcji zawieranych przy 
użyciu tej usługi z wymogami niniejszej 
dyrektywy, rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] oraz regulaminem systemu obrotu.

które uniemożliwiają osobom 
korzystającym z tej usługi przekraczanie 
stosownych z góry określonych progów 
transakcyjnych i kredytowych, a także 
zapewnia należyte monitorowanie 
transakcji zawieranych przez osoby 
korzystające z tej usługi oraz stosowne 
mechanizmy kontroli ryzyka 
uniemożliwiające zawieranie transakcji, 
które mogą stanowić źródło ryzyka dla 
samej firmy inwestycyjnej lub które mogą 
prowadzić lub przyczyniać się do 
powstania zaburzeń rynkowych lub które 
są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] lub regulaminem systemu obrotu. 
Firma inwestycyjna zapewnia zawarcie 
wiążącej pisemnej umowy między firmą a 
daną osobą, regulującej podstawowe prawa 
i obowiązki wynikające ze świadczenia 
wspomnianej usługi oraz gwarantuje, że na 
podstawie rzeczonej umowy firma 
pozostaje odpowiedzialna za zapewnienie 
zgodności transakcji zawieranych przy 
użyciu tej usługi z wymogami niniejszej 
dyrektywy, rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] oraz regulaminem systemu obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Każda firma inwestycyjna oferującą dostęp, niezależnie od tego, czy jest to bezpośredni 
dostęp elektroniczny czy dostęp sponsorowany, musi dysponować odpowiednimi 
mechanizmami kontroli przed wprowadzeniem instrumentów do obrotu i stosować wymogi 
organizacyjne, aby zapewnić integralność rynku oraz sprawne funkcjonowanie rynków.

Poprawka 606
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Firma inwestycyjna, która zapewnia 
bezpośredni dostęp elektroniczny do 

4. Firma inwestycyjna, która zapewnia 
bezpośredni dostęp rynkowy do systemu 
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systemu obrotu, posiada skuteczne systemy 
i mechanizmy kontroli zapewniające 
należytą ocenę i weryfikację stosowności 
osób korzystających z tej usługi oraz 
zapewnia takie rozwiązania, które
uniemożliwiają osobom korzystającym z 
tej usługi przekraczanie stosownych z góry 
określonych progów transakcyjnych i 
kredytowych, a także zapewnia należyte 
monitorowanie transakcji zawieranych 
przez osoby korzystające z tej usługi oraz 
stosowne mechanizmy kontroli ryzyka 
uniemożliwiające zawieranie transakcji, 
które mogą stanowić źródło ryzyka dla 
samej firmy inwestycyjnej lub które mogą 
prowadzić lub przyczyniać się do 
powstania zaburzeń rynkowych lub które 
są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] lub regulaminem systemu obrotu. 
Firma inwestycyjna zapewnia zawarcie 
wiążącej pisemnej umowy między firmą a 
daną osobą, regulującej podstawowe prawa 
i obowiązki wynikające ze świadczenia 
wspomnianej usługi oraz gwarantuje, że na 
podstawie rzeczonej umowy firma 
pozostaje odpowiedzialna za zapewnienie 
zgodności transakcji zawieranych przy 
użyciu tej usługi z wymogami niniejszej 
dyrektywy, rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] oraz regulaminem systemu obrotu.

obrotu, posiada skuteczne systemy i 
mechanizmy kontroli zapewniające 
należytą ocenę i weryfikację stosowności 
osób korzystających z tej usługi oraz 
zapewnia takie rozwiązania, które 
uniemożliwiają osobom korzystającym z 
tej usługi przekraczanie stosownych z góry 
określonych progów transakcyjnych i 
kredytowych, a także zapewnia należyte 
monitorowanie transakcji zawieranych 
przez osoby korzystające z tej usługi oraz 
stosowne mechanizmy kontroli ryzyka 
uniemożliwiające zawieranie transakcji, 
które mogą stanowić źródło ryzyka dla 
samej firmy inwestycyjnej lub które mogą 
prowadzić lub przyczyniać się do 
powstania zaburzeń rynkowych lub które 
są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] lub regulaminem systemu obrotu. 
Firma inwestycyjna zapewnia zawarcie 
wiążącej pisemnej umowy między firmą a 
daną osobą, regulującej podstawowe prawa 
i obowiązki wynikające ze świadczenia 
wspomnianej usługi oraz gwarantuje, że na 
podstawie rzeczonej umowy firma 
pozostaje odpowiedzialna za zapewnienie 
zgodności transakcji zawieranych przy 
użyciu tej usługi z wymogami niniejszej 
dyrektywy, rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] oraz regulaminem systemu obrotu.

Or. en

Poprawka 607
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Firmy inwestycyjne nie zapewniają 
swoim klientom niefiltrowanego 
bezpośredniego dostępu rynkowego do 
żadnego systemu obrotu.
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Or. en

Uzasadnienie

W technicznych wytycznych EUNGiPW opublikowanych w lutym 2012 r. pt. „Systemy i 
mechanizmy kontroli w zautomatyzowanym środowisku obrotu dla platform obrotu, 
przedsiębiorstw inwestycyjnych oraz właściwych organów”, ESMA/2012/122 (PL), określono 
poziom kontroli, jaki należy zapewnić w przypadku świadczenia usług w zakresie 
bezpośredniego dostępu do rynku – dostęp niefiltrowany, tj. „nieograniczony dostęp
sponsorowany” został zakazany, co należy podkreślić w tym artykule MiFID.

Poprawka 608
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby dopilnować, że wobec żadnej 
osoby nie stosuje się praktyk 
dyskryminacyjnych lub barier w 
odniesieniu do możliwości w zakresie 
transakcji o wysokiej częstotliwości, 
państwa członkowskie gwarantują 
również, że dostęp do rynków jest 
zapewniany na równych warunkach 
działania.

Or. en

Poprawka 609
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W celu zwalczania nadużyć na rynku 
wynikających z przeprowadzania 
transakcji o wysokiej częstotliwości, 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
rynki regulowane i inne systemu obrotu 
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dysponowały odpowiednimi 
instrumentami prowadzenia nadzoru, 
przeprowadzania działań następczych i 
kontroli, obejmującymi swoim zakresem 
wszystkie rodzaje transakcji. 

Or. en

Poprawka 610
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w odniesieniu do środków 
mających na celu sprecyzowanie 
szczegółowych wymogów organizacyjnych 
określonych w ust. 1–5, którym powinny 
podlegać firmy inwestycyjne świadczące 
różne usługi inwestycyjne lub prowadzące 
różną działalność inwestycyjną oraz 
świadczących usługi dodatkowe, lub ich 
kombinację.

6. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu sprecyzowania szczegółowych 
wymogów organizacyjnych określonych w 
ust. 1–5, którym powinny podlegać firmy 
inwestycyjne świadczące różne usługi 
inwestycyjne lub prowadzące różną 
działalność inwestycyjną oraz 
świadczących usługi dodatkowe, lub ich 
kombinację.

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [...]*.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10-14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
__________________

* Dz.U.: wstawić datę: 12 miesięcy od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

EUNGiPW sporządził już pisemne wytyczne dotyczące powyższej kwestii, dysponuje zatem 
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większą wiedzą specjalistyczną w tej dziedzinie niż Komisja.

Poprawka 611
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w odniesieniu do środków 
mających na celu sprecyzowanie
szczegółowych wymogów organizacyjnych 
określonych w ust. 1–5, którym powinny 
podlegać firmy inwestycyjne świadczące 
różne usługi inwestycyjne lub prowadzące 
różną działalność inwestycyjną oraz 
świadczących usługi dodatkowe, lub ich 
kombinację.

6. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu sprecyzowania szczegółowych 
wymogów organizacyjnych określonych w 
ust. 1–5, którym powinny podlegać firmy 
inwestycyjne świadczące różne usługi 
inwestycyjne lub prowadzące różną 
działalność inwestycyjną oraz 
świadczących usługi dodatkowe, lub ich 
kombinację.

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [...]*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
_________________
*Dz.U.: wstawić datę: [...].

Or. en

Uzasadnienie

Chodzi o kwestię techniczną oraz dziedzinę, w której EUNGiPW opublikował już wytyczne, 
dlatego też bardziej właściwe byłoby przekazanie przedmiotowego uprawnienia EUNGiPW.

Poprawka 612
Robert Goebbels
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Każda instytucja finansowa 
autoryzowana na podstawie dyrektywy 
2009/65/WE [w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe 
(UCITS)], dyrektywy 2009/138/WE [w 
sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej (Wypłacalność II)], 
dyrektywy 2003/41/WE [w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych oraz nadzoru 
nad takimi instytucjami] lub dyrektywy 
2011/61/UE [w sprawie zarządzających 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi] spełnia obowiązki 
określone w ust. 1, 2, 2a i 3 niniejszego 
artykułu w przypadku prowadzenia 
handlu algorytmicznego, w tym transakcji 
algorytmicznych o wysokiej częstotliwości.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie dokumentu roboczego Komisji Europejskiej.

Poprawka 613
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obrót i finalizowanie transakcji na MTF i 
OTF

Obrót i finalizowanie transakcji na MTF

Or. en
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Poprawka 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku
prowadzący MTF lub OTF, oprócz 
wypełnienia wymogów ustanowionych 
w art. 16, ustanowili przejrzyste reguły 
i procedury uczciwego i prawidłowego 
obrotu oraz obiektywne kryteria 
skutecznego realizowania zleceń. Firmy i 
operatorzy posiadają mechanizmy 
zapewniające należyte zarządzanie 
techniczną eksploatacją danej platformy, 
w tym ustanawiają skuteczne systemy 
awaryjne umożliwiające radzenie sobie z 
ryzykiem zakłócenia funkcjonowania 
systemów

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku
prowadzący MTF lub OTF, oprócz 
wypełnienia wymogów ustanowionych 
w art. 16, ustanowili przejrzyste reguły 
i procedury uczciwego i prawidłowego 
obrotu oraz obiektywne i nieuznaniowe 
kryteria skutecznego realizowania zleceń. 
Firmy i operatorzy posiadają mechanizmy 
zapewniające należyte zarządzanie 
techniczną eksploatacją danej platformy, 
w tym ustanawiają skuteczne systemy 
awaryjne umożliwiające radzenie sobie z 
ryzykiem zakłócenia funkcjonowania 
systemów

Or. en

Uzasadnienie

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.
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Poprawka 615
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku
prowadzący MTF lub OTF, oprócz 
wypełnienia wymogów ustanowionych 
w art. 16, ustanowili przejrzyste reguły 
i procedury uczciwego i prawidłowego 
obrotu oraz obiektywne kryteria 
skutecznego realizowania zleceń. Firmy i 
operatorzy posiadają mechanizmy 
zapewniające należyte zarządzanie 
techniczną eksploatacją danej platformy, 
w tym ustanawiają skuteczne systemy 
awaryjne umożliwiające radzenie sobie z 
ryzykiem zakłócenia funkcjonowania 
systemów 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku
prowadzący MTF, oprócz wypełnienia 
wymogów ustanowionych w art. 16, 
ustanowili przejrzyste i nieuznaniowe
reguły i procedury uczciwego 
i prawidłowego obrotu oraz obiektywne i 
nieuznaniowe kryteria skutecznego 
realizowania zleceń. Firmy i operatorzy 
posiadają mechanizmy zapewniające 
należyte zarządzanie techniczną 
eksploatacją danej platformy, w tym 
ustanawiają skuteczne systemy awaryjne 
umożliwiające radzenie sobie z ryzykiem 
zakłócenia funkcjonowania systemów

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta umożliwi zagwarantowanie, że wszystkie wielostronne platformy obrotu, 
zarówno rynki regulowane, jak i MTF, będą podlegały niedyskryminacyjnym wymogom w 
zakresie realizacji zleceń, co zapewni wszystkim inwestorom przewidywalne i sprawiedliwe 
wyniki. Bardzo ważne jest zapewnienie inwestorom ochrony przed cenami ustalanymi w 
sposób umowny.

Poprawka 616
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku
prowadzący MTF lub OTF, oprócz 
wypełnienia wymogów ustanowionych 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku 
prowadzący MTF, oprócz wypełnienia 
wymogów ustanowionych w art. 16, 
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w art. 16, ustanowili przejrzyste reguły 
i procedury uczciwego i prawidłowego 
obrotu oraz obiektywne kryteria 
skutecznego realizowania zleceń. Firmy i 
operatorzy posiadają mechanizmy 
zapewniające należyte zarządzanie 
techniczną eksploatacją danej platformy, 
w tym ustanawiają skuteczne systemy 
awaryjne umożliwiające radzenie sobie z 
ryzykiem zakłócenia funkcjonowania 
systemów

ustanowili przejrzyste reguły i procedury 
uczciwego i prawidłowego obrotu oraz 
obiektywne nieuznaniowe kryteria 
skutecznego realizowania zleceń. Firmy i 
operatorzy posiadają mechanizmy 
zapewniające należyte zarządzanie 
techniczną eksploatacją danej platformy, 
w tym ustanawiają skuteczne systemy 
awaryjne umożliwiające radzenie sobie z 
ryzykiem zakłócenia funkcjonowania 
systemów

Or. en

Poprawka 617
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku
prowadzący MTF lub OTF ustanowili 
przejrzyste reguły dotyczące kryteriów 
ustalania instrumentów finansowych, które 
można wprowadzać do obrotu w ramach 
ich systemów.

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku
prowadzący MTF ustanowili przejrzyste 
reguły dotyczące kryteriów ustalania 
instrumentów finansowych, które można 
wprowadzać do obrotu w ramach ich
systemów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć kategorię OTF, ponieważ wszystkie platformy obrotu prowadzone przez 
operatorów rynkowych lub przedsiębiorstwa inwestycyjne w trakcie wielostronnego obrotu 
powinny podlegać stosownym zasadom rynkowym (np. przejrzystości, realizacji transakcji na 
zasadach niemających charakteru uznaniowego i pełnego nadzoru rynkowego).

Poprawka 618
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W miarę potrzeb, państwa członkowskie 
wymagają, aby firmy inwestycyjne lub 
operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF zapewnili lub upewnili się, że 
posiadają dostęp do odpowiednich, 
jawnych informacji umożliwiających 
użytkownikom formułowanie opinii 
inwestycyjnych, uwzględniając zarówno 
charakter użytkowników, jak i rodzaje 
instrumentów wprowadzanych do obrotu.

W miarę potrzeb, państwa członkowskie 
wymagają, aby firmy inwestycyjne lub 
operatorzy rynku prowadzący MTF 
zapewnili lub upewnili się, że posiadają 
dostęp do odpowiednich, jawnych 
informacji umożliwiających 
użytkownikom formułowanie opinii 
inwestycyjnych, uwzględniając zarówno 
charakter użytkowników, jak i rodzaje 
instrumentów wprowadzanych do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć kategorię OTF, ponieważ wszystkie platformy obrotu prowadzone przez 
operatorów rynkowych lub przedsiębiorstwa inwestycyjne w trakcie wielostronnego obrotu 
powinny podlegać stosownym zasadom rynkowym (np. przejrzystości, realizacji transakcji na 
zasadach niemających charakteru uznaniowego i pełnego nadzoru rynkowego).

Poprawka 619
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF ustanowili, 
publikowali i utrzymywali przejrzyste 
reguły, oparte na obiektywnych kryteriach, 
rządzące dostępem do ich platformy.

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF ustanowili, 
publikowali i utrzymywali przejrzyste i
niedyskryminacyjne reguły, oparte na 
obiektywnych kryteriach, rządzące 
dostępem do ich platformy.

Or. en

Poprawka 620
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF ustanowili, 
publikowali i utrzymywali przejrzyste 
reguły, oparte na obiektywnych kryteriach, 
rządzące dostępem do ich platformy.

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku 
prowadzący MTF ustanowili, publikowali
i utrzymywali przejrzyste reguły, oparte na 
obiektywnych kryteriach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć kategorię OTF, ponieważ wszystkie platformy obrotu prowadzone przez 
operatorów rynkowych lub przedsiębiorstwa inwestycyjne w trakcie wielostronnego obrotu 
powinny podlegać stosownym zasadom rynkowym (np. przejrzystości, realizacji transakcji na 
zasadach niemających charakteru uznaniowego i pełnego nadzoru rynkowego).

Poprawka 621
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku 
prowadzący MTF dysponowali 
mechanizmami umożliwiającymi 
jednoznaczną identyfikację potencjalnych 
niekorzystnych skutków, jakie dla 
funkcjonowania MTF lub dla jej 
uczestników może mieć konflikt interesów 
między interesem MTF, OTF, jej 
właścicielami lub jej operatorem, a 
koniecznością zapewnienia należytego 
funkcjonowania MTF lub OTF, oraz 
mechanizmami umożliwiającymi 
zarządzanie tymi potencjalnymi 
niekorzystnymi skutkami.
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Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten nadaje skuteczność punktowi 12 preambuły w odniesieniu do MTF i OTF, 
zapewniając inwestorom większą możliwość wyboru rodzaju kontrahentów, w którymi będą 
współdziałać.

Poprawka 622
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku
prowadzący MTF lub OTF w sposób 
niebudzący wątpliwości powiadamiali 
użytkowników o odpowiednich 
zobowiązaniach dotyczących rozliczania 
transakcji zawieranych w ramach tej 
platformy. Państwa członkowskie 
wymagają, aby firmy inwestycyjne lub 
operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF wprowadzili niezbędne mechanizmy 
mające na celu ułatwienie skutecznego 
rozliczania transakcji zawartych w ramach 
systemów MTF lub OTF.

4. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku
prowadzący MTF w sposób niebudzący 
wątpliwości powiadamiali użytkowników o 
odpowiednich zobowiązaniach 
dotyczących rozliczania transakcji 
zawieranych w ramach tej platformy. 
Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku
prowadzący MTF wprowadzili niezbędne 
mechanizmy mające na celu ułatwienie 
skutecznego rozliczania transakcji 
zawartych w ramach systemów MTF.

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć kategorię OTF, ponieważ wszystkie platformy obrotu prowadzone przez 
operatorów rynkowych lub przedsiębiorstwa inwestycyjne w trakcie wielostronnego obrotu 
powinny podlegać stosownym zasadom rynkowym (np. przejrzystości, realizacji transakcji na 
zasadach niemających charakteru uznaniowego i pełnego nadzoru rynkowego).

Poprawka 623
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli zbywalne papiery wartościowe 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym podlegają obrotowi także 
w ramach MTF lub OTF bez zgody 
emitenta, emitent nie podlega 
zobowiązaniom dotyczącym wstępnego, 
dalszego lub doraźnego ujawnienia 
informacji finansowych w odniesieniu tej 
MTF lub OTF.

5. Jeżeli zbywalne papiery wartościowe 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym podlegają obrotowi także 
w ramach MTF bez zgody emitenta, 
emitent nie podlega zobowiązaniom 
dotyczącym wstępnego, dalszego lub 
doraźnego ujawnienia informacji 
finansowych w odniesieniu tej MTF.

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć kategorię OTF, ponieważ wszystkie platformy obrotu prowadzone przez 
operatorów rynkowych lub przedsiębiorstwa inwestycyjne w trakcie wielostronnego obrotu 
powinny podlegać stosownym zasadom rynkowym (np. przejrzystości, realizacji transakcji na 
zasadach niemających charakteru uznaniowego i pełnego nadzoru rynkowego).

Poprawka 624
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku
prowadzący MTF lub OTF bezzwłocznie 
wypełniali polecenia otrzymane od 
właściwego organu na podstawie art. 72 
ust. 1 dotyczące zawieszenia lub 
wycofania instrumentu finansowego z 
obrotu.

6. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku
prowadzący MTF lub OTF bezzwłocznie 
wypełniali polecenia otrzymane od 
właściwego organu na podstawie art. 72 
lit. d) i e) dotyczące zawieszenia lub 
wycofania instrumentu finansowego z 
obrotu.

Or. en

Poprawka 625
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku
prowadzący MTF lub OTF bezzwłocznie 
wypełniali polecenia otrzymane od 
właściwego organu na podstawie art. 72 
ust. 1 dotyczące zawieszenia lub wycofania 
instrumentu finansowego z obrotu.

6. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku
prowadzący MTF bezzwłocznie wypełniali 
polecenia otrzymane od właściwego 
organu na podstawie art. 72 ust. 1 
dotyczące zawieszenia lub wycofania 
instrumentu finansowego z obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć kategorię OTF, ponieważ wszystkie platformy obrotu prowadzone przez 
operatorów rynkowych lub przedsiębiorstwa inwestycyjne w trakcie wielostronnego obrotu 
powinny podlegać stosownym zasadom rynkowym (np. przejrzystości, realizacji transakcji na 
zasadach niemających charakteru uznaniowego i pełnego nadzoru rynkowego).

Poprawka 626
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF przekazywali 
właściwemu organowi szczegółowy opis 
funkcjonowania MTF lub OTF Każde 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
jako MTF lub OTF zgłaszane jest 
EUNGiPW. EUNGiPW ustanawia wykaz 
wszystkich MTF i OTF w Unii. Wykaz ten 
zawiera informacje dotyczące usług 
świadczonych przez MTF lub OTF, a 
także niepowtarzalny kod identyfikujący 
MTF i OTF wykorzystywany na potrzeby 
sprawozdań zgodnie z art. 23 oraz art. 5 i 9 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR]. 

8. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF przekazywali 
właściwemu organowi szczegółowy opis 
funkcjonowania MTF, w tym jakiejkolwiek 
powiązanej infrastruktury będącej 
elementem ich oferty usług lub 
jakichkolwiek związków z firmami 
inwestycyjnymi, firmami handlowymi, 
rynkami regulowanymi, MTF lub podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje 
bądź mechanizmów przekierowywania 
zleceń. Państwa członkowskie wymagają, 
aby firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF przekazywali 
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Rejestry te uaktualnia się na bieżąco. 
EUNGiPW publikuje ten wykaz na swojej 
stronie internetowej i aktualizuje go.

właściwemu organowi szczegółowy opis 
mechanizmów, jakie ustanowiono w 
ramach MTF, aby spełnić wymogi 
przewidziane w art. 3–10 rozporządzenia 
(UE) nr .../... [MiFIR]. Każde zezwolenie 
na prowadzenie działalności jako MTF 
zgłaszane jest EUNGiPW. EUNGiPW 
ustanawia wykaz wszystkich MTF w Unii. 
Wykaz ten zawiera informacje dotyczące 
usług świadczonych przez MTF, w tym 
wszystkich instrumentów finansowych 
dopuszczonych do obrotu w ramach tych 
platform, a także niepowtarzalny kod 
identyfikujący MTF wykorzystywany na 
potrzeby sprawozdań zgodnie z art. 23 oraz 
art. 5 i 9 rozporządzenia (UE) nr …/… 
[MiFIR]. Rejestry te uaktualnia się na 
bieżąco. EUNGiPW publikuje ten wykaz 
na swojej stronie internetowej i aktualizuje 
go.

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizmy przekierowywania zleceń, wykorzystywane powszechnie przez firmy inwestycyjne 
i systemy obrotu, mogą być źródłem znacznego ryzyka. Powinny podlegać odpowiednim 
wymogom dotyczącym ujawniania informacji. Ponadto systemy obrotu powinny przedstawić 
organom regulacyjnym szczegółowy opis sposobu, w jaki spełniają wymogi w zakresie 
przejrzystości przedtransakcyjnej przewidziane w MiFIR.

Poprawka 627
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF przekazywali 
właściwemu organowi szczegółowy opis 
funkcjonowania MTF lub OTF Każde 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
jako MTF lub OTF zgłaszane jest 

8. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF przekazywali 
właściwemu organowi szczegółowy opis 
funkcjonowania MTF Każde zezwolenie 
na prowadzenie działalności jako MTF lub 
OTF zgłaszane jest EUNGiPW. 
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EUNGiPW. EUNGiPW ustanawia wykaz 
wszystkich MTF i OTF w Unii. Wykaz ten 
zawiera informacje dotyczące usług 
świadczonych przez MTF lub OTF, a 
także niepowtarzalny kod identyfikujący 
MTF i OTF wykorzystywany na potrzeby 
sprawozdań zgodnie z art. 23 oraz art. 5 i 9 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR]. 
Rejestry te uaktualnia się na bieżąco. 
EUNGiPW publikuje ten wykaz na swojej 
stronie internetowej i aktualizuje go.

EUNGiPW ustanawia wykaz wszystkich 
MTF w Unii. Wykaz ten zawiera 
informacje dotyczące usług świadczonych 
przez MTF, a także niepowtarzalny kod 
identyfikujący MTF wykorzystywany na 
potrzeby sprawozdań zgodnie z art. 23 oraz 
art. 5 i 9 rozporządzenia (UE) nr …/… 
[MiFIR]. Rejestry te uaktualnia się na 
bieżąco. EUNGiPW publikuje ten wykaz 
na swojej stronie internetowej i aktualizuje 
go.

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć kategorię OTF, ponieważ wszystkie platformy obrotu prowadzone przez 
operatorów rynkowych lub przedsiębiorstwa inwestycyjne w trakcie wielostronnego obrotu 
powinny podlegać stosownym zasadom rynkowym (np. przejrzystości, realizacji transakcji na 
zasadach niemających charakteru uznaniowego i pełnego nadzoru rynkowego).

Poprawka 628
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF przekazywali 
właściwemu organowi i EUNGiPW wykaz 
swoich członków lub użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

Niemalże wyłącznym bodźcem dla konkurencji, do której powstania skutecznie doprowadziło 
przyjęcie MiFID I, było wchodzenie na rynek realizacji transakcji sponsorowane przez 
użytkowników: prawie jedną trzecią jego transakcji kapitałowych przeprowadza się 
systemach realizacji kontrolowanych przez użytkowników. Należy jednak rozwiązać kwestię 
konfliktów interesów wynikających z połączenia statusu właściciela, operatora i użytkownika 
zorganizowanego systemu obrotu, które mogą mieć negatywny wpływ na ochronę inwestorów, 
ogólną skuteczność procesu kształtowania się cen i nadzór rynkowy. 
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Poprawka 629
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. EUNGiPW opracuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia zakresu, w jakim 
złożone usługi w zakresie transakcji 
(zdefiniowane w art. 2 rozporządzenia 
(UE) nr ...[MiFIR]) podlegają przepisom 
art. 18 ust. 1–3 i art. 20 ust. 3. 
EUNGiPW przedstawi Komisji te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
do dnia [….]*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
___________________
* Dz.U.: wstawić datę:

Or. en

Uzasadnienie

Złożone usługi w zakresie transakcji należy również odróżnić od prowadzenia działalności w 
zakresie realizowania tradycyjnych transakcji, natomiast wymogi, dotyczące na przykład 
możliwie najlepszej realizacji, zasad funkcjonowania systemów obrotu, dostępu do OTF lub 
zawieszenia transakcji nie są ani istotne, ani odpowiednie w przypadku tego rodzaju usług. 
Objęcie tymi przepisami złożonych usług w zakresie transakcji może uniemożliwić ich 
przeprowadzanie. Dlatego też EUNGiPW powinien opracować wykonawcze standardy 
techniczne w celu uściślenia tej kwestii. 

Poprawka 630
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Obrót

Państwa członkowskie wymagają, aby 
wszystkie transakcje na instrumentach 
finansowych były przeprowadzane na 
rynkach regulowanych, MTF, przez 
podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje oraz na rynku pozagiełdowym.

Or. en

Poprawka 631
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku 
prowadzący MTF, oprócz konieczności 
spełnienia wymogów określonych w art. 16 
i 18, ustanawiali nieuznaniowe zasady 
realizacji zleceń w systemie.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku 
prowadzący MTF, oprócz konieczności 
spełnienia wymogów określonych w art. 16 
i 18, ustanawiali i wdrażali nieuznaniowe 
zasady realizacji zleceń w systemie.

Or. en

Uzasadnienie

Funkcjonujące na uczciwych zasadach i zorganizowane systemy obrotu muszą realizować 
zlecenia uczestników na podstawie zasad nieuznaniowych: powinno to stanowić wymóg 
dotyczący MTF.

Poprawka 632
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
zasady, o których mowa w art. 18 ust. 4, 
regulujące dostęp do MTF, były zgodne z 
warunkami ustanowionymi w art. 55 ust. 
3.

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
zasady, o których mowa w art. 18 ust. 3, 
regulujące dostęp do MTF, były zgodne z 
warunkami ustanowionymi w art. 55.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie do MTF mniej rygorystycznego systemu w porównaniu z rynkiem regulowanym 
jest nieuzasadnione.

Poprawka 633
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
zasady regulujące dostęp gwarantowały, 
że MTF pozostaje skutecznym systemem 
wielostronnym, łączącym w ramach 
instrumentów finansowych znaczą liczbę 
wielorakich interesów osób trzecich w 
zakresie kupna i sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Zasad regulujących dostęp nie można sformułować w sposób, który doprowadzi do tego, że 
MTF będą miały jednego uczestnika lub ich bardzo małą liczbę.

Poprawka 634
Olle Schmidt
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w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku 
prowadzący MTF dysponowali 
mechanizmami umożliwiającymi 
jednoznaczną identyfikację potencjalnych 
niekorzystnych skutków, jakie dla 
funkcjonowania MTF lub dla jej 
uczestników może mieć konflikt interesów 
między interesem MTF, jej właścicielami 
lub jej operatorem, a koniecznością 
zapewnienia należytego funkcjonowania 
MTF, oraz mechanizmami 
umożliwiającymi zarządzanie tymi 
potencjalnymi niekorzystnymi skutkami.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy ustęp jest odpowiedni zarówno w odniesieniu do MTF i OTF, dlatego należy go 
umieścić ponownie w art. 18.

Poprawka 635
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku 
prowadzący MTF dysponowali 
mechanizmami umożliwiającymi 
jednoznaczną identyfikację potencjalnych 
niekorzystnych skutków, jakie dla 
funkcjonowania MTF lub dla jej 
uczestników może mieć konflikt interesów 

3. 3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku 
prowadzący MTF dysponowali 
mechanizmami umożliwiającymi 
jednoznaczną identyfikację potencjalnych 
niekorzystnych skutków, jakie dla 
funkcjonowania MTF lub dla jej 
uczestników może mieć konflikt interesów 
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między interesem MTF, jej właścicielami 
lub jej operatorem, a koniecznością 
zapewnienia należytego funkcjonowania 
MTF, oraz mechanizmami 
umożliwiającymi zarządzanie tymi 
potencjalnymi niekorzystnymi skutkami.

między interesem MTF, jej właścicielami 
lub jej operatorem, a koniecznością 
zapewnienia należytego funkcjonowania 
MTF, oraz mechanizmami 
umożliwiającymi zarządzanie tymi 
potencjalnymi niekorzystnymi skutkami, 
aby zapewnić zgodność z warunkami 
ustanowionymi w art. 48, 49 i 50.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma uzasadnienia dla wprowadzania odmiennych zasad dla MTF i rynków regulowanych 
w tym zakresie.

Poprawka 636
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wymagają, aby 
MTF posiadała skuteczne systemy, 
procedury i mechanizmy umożliwiające 
wypełnienie warunków określonych w art. 
51.

4. Państwa członkowskie wymagają, aby 
MTF spełniała warunki określone w art. 
51 i 51a oraz posiadała skuteczne systemy,
procedury i mechanizmy umożliwiające 
spełnienie tych warunków.

Or. en

Poprawka 637
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wymagają, aby 
MTF posiadała skuteczne systemy, 
procedury i mechanizmy umożliwiające 
wypełnienie warunków określonych w art. 

4. Państwa członkowskie wymagają, aby 
MTF posiadała skuteczne systemy, 
procedury i mechanizmy umożliwiające 
wypełnienie warunków określonych w art. 
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51. 51 bądź inne procedury i mechanizmy 
właściwe dla modelu handlowego MTF.

Or. en

Uzasadnienie

MTF działające na rynku obligacji lub instrumentów pochodnych nie będą mogły spełnić 
wymogów określonych w zaproponowanym przez Komisję art. 51, który jest właściwy dla 
giełd o wysokim wolumenie obrotu, ponieważ przeprowadza się na nich transakcje z o wiele 
mniejszą częstotliwością.

Poprawka 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
platforma obrotu miała co najmniej 
czterech członków lub użytkowników 
wykazujących się znaczącym stopniem 
aktywności, z których każdy ma możliwość 
współdziałania z wszystkimi pozostałymi 
członkami lub użytkownikami, jeżeli 
chodzi o kształtowanie się cen w systemie. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować wielostronność systemu obrotu – tj. aby zagwarantować, że wszyscy 
uczestnicy mogą współdziałać ze sobą nawzajem – zasadnicze jest uniknięcie luki prawnej 
prowadzącej do sytuacji, w której tylko jeden podmiot jest kontrahentem wszystkich transakcji 
w ramach platformy. W związku z tym należy wprowadzić wymóg, zgodnie z którym musi być 
co najmniej 4 aktywnych uczestników.

Poprawka 639
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. EUNGiPW opracuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia kryteriów skuteczności 
systemu wielostronnego.
EUNGiPW przedstawi Komisji 
wspomniane projekty regulacyjnych 
standardów technicznych do dnia [...]*.
Komisji powierza się uprawnienie do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.
______________
*Dz.U.: wstawić datę: [...].

Or. en

Poprawka 640
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Szczególne wymogi dotyczące rynku 

pozagiełdowego
Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne nie realizowały zleceń 
pozagiełdowych klientów w zakresie 
instrumentów finansowych o wielkości 
mniejszej od standardowej wielkości 
rynkowej. 
Państwa członkowskie wymagają, aby 
systematyczna realizacja zleceń klientów 
nie odbywała się na rynku 
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pozagiełdowym.

Or. en

Uzasadnienie

Na potrzeby ochrony inwestorów należy jasno zaznaczyć, że zlecenia klientów w zakresie 
instrumentów finansowych, o wielkości mniejszej od standardowej wielkości rynkowej lub 
realizowane systematycznie, nie powinny być wykonywane na rynku pozagiełdowym.


