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Poprawka 641
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć kategorię OTF, ponieważ wszystkie platformy obrotu prowadzone przez 
operatorów rynku 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 642
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 643
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF ustanawiały mechanizmy 
uniemożliwiające realizację zleceń 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF ustanawiały mechanizmy 
uniemożliwiające realizację zleceń 
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klientów na OTF w oparciu o kapitał 
własny firmy inwestycyjnej lub operatora 
rynku prowadzących daną OTF. Firma 
inwestycyjna nie może działać w 
charakterze podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje na OTF, które 
prowadzi. OTF nie może być połączona z 
inną OTF w sposób umożliwiający 
interakcję między zleceniami na różnych 
OTF.

klientów na OTF w oparciu o kapitał 
własny firmy inwestycyjnej lub operatora 
rynku prowadzących daną OTF bez zgody 
klienta. Operator prowadzący OTF 
regularnie publikuje podstawowe dane 
zgodnie z art. 27 ust. 2 z 
wyszczególnieniem zleceń zrealizowanych 
w oparciu o kapitał własny operatora oraz 
zleceń kupna i sprzedaży składanych przez 
strony trzecie. Firma inwestycyjna nie 
może działać w charakterze podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje na OTF, które prowadzi. OTF 
nie może być połączona z inną OTF w 
sposób umożliwiający interakcję między 
zleceniami na różnych OTF, chyba że 
operator OTF może wykazać zgodność z 
wymogami zawartymi w niniejszej 
dyrektywie oraz w rozporządzeniu UE 
nr.../... (MiFIR), a także, że dane 
rozwiązanie operacyjne jest zgodne z 
wymogami zawartymi w art. 27.

Or. en

Poprawka 644
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF ustanawiały mechanizmy 
uniemożliwiające realizację zleceń 
klientów na OTF w oparciu o kapitał 
własny firmy inwestycyjnej lub operatora 
rynku prowadzących daną OTF. Firma 
inwestycyjna nie może działać w 
charakterze podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje na OTF, 
które prowadzi. OTF nie może być 
połączona z inną OTF w sposób 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych 
ustanawiały mechanizmy uniemożliwiające 
realizację zleceń klientów na OTF w 
oparciu o kapitał własny firmy 
inwestycyjnej lub operatora rynku 
prowadzących daną OTF, chyba że firmy 
te realizują zlecenia klientów jako 
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umożliwiający interakcję między 
zleceniami na różnych OTF.

zleceniodawcy bądź za zgodą klienta. 
Operator OTF publikuje regularnie dane 
zgodnie z art. 27 ust. 2 z 
wyszczególnieniem zleceń w oparciu o 
kapitał własny operatora oraz zleceń 
kupna i sprzedaży składanych przez strony 
trzecie. OTF nie może być połączona z 
inną OTF w sposób umożliwiający 
interakcję między zleceniami na różnych 
OTF, chyba że operator OTF może 
wykazać zgodność z wymogami zawartymi 
w niniejszej dyrektywie oraz w 
rozporządzeniu UE nr.../... (MiFIR), a 
także, że dane rozwiązanie operacyjne jest 
zgodne z wymogami zawartymi w art. 27.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewni równe szanse rynkom regulowanym, platformom MTF i OTF w 
zakresie sprzeczności interesów dzięki temu, że klient będzie mógł do nich przystąpić. 
Operator OTF powinien mieć możliwość realizowania zleceń w oparciu o kapitał własny, 
realizując zlecenia jako zleceniodawca. Wprowadzenie zakazu handlu kapitałem własnym 
mogłoby ograniczyć płynność na rynku, z którego korzystają inwestorzy końcowi do 
zarządzania ryzykiem. W tekście jest również zapis, zgodnie z którym OTF są zobowiązane do 
publikowania danych klientów przedstawiających jakość realizacji zleceń.

Poprawka 645
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF ustanawiały 
mechanizmy uniemożliwiające realizację 
zleceń klientów na OTF w oparciu o 
kapitał własny firmy inwestycyjnej lub 
operatora rynku prowadzących daną 
OTF. Firma inwestycyjna nie może
działać w charakterze podmiotu 
systematycznie internalizującego 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF nie mogły działać w 
charakterze podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje na OTF, które 
prowadzą. OTF nie może być połączona z 
inną OTF w sposób umożliwiający 
interakcję między zleceniami na różnych 
OTF.
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transakcje na OTF, które prowadzi. OTF 
nie może być połączona z inną OTF w 
sposób umożliwiający interakcję między 
zleceniami na różnych OTF.

Firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF umożliwiają klientom 
dokonanie wyboru, czy ich zlecenia mają 
być realizowane w oparciu o kapitał 
własny firmy inwestycyjnej czy operatora 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Dla działania OTF konieczne jest, by firma inwestycyjna korzystała z kapitału własnego, 
ponieważ firmy kupujące nie chcą stać się kontrahentami, co narażałoby cały proces na 
niedopuszczalne dodatkowe ryzyko. Z tego powodu operator OTF musi mieć możliwość 
korzystania z kapitału własnego, aby ułatwić transakcje klienta oraz zrównoważyć ryzyko, 
jakie wiąże się z realizowaniem zleceń klienta. Jednak klientowi należy dać możliwość 
wyboru, czy jego zlecenia mają wchodzić w interakcje z kapitałem własnym, czy nie.

Poprawka 646
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF ustanawiały mechanizmy 
uniemożliwiające realizację zleceń 
klientów na OTF w oparciu o kapitał 
własny firmy inwestycyjnej lub operatora 
rynku prowadzących daną OTF. Firma 
inwestycyjna nie może działać w 
charakterze podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje na OTF, 
które prowadzi. OTF nie może być 
połączona z inną OTF w sposób 
umożliwiający interakcję między 
zleceniami na różnych OTF.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF ustanawiały mechanizmy 
uniemożliwiające realizację zleceń 
klientów na OTF w oparciu o kapitał 
własny firmy inwestycyjnej lub operatora 
rynku prowadzących daną OTF, za 
wyjątkiem sytuacji, w której określony 
klient podjął decyzję, w formie pisemnej, o 
przystąpieniu do mechanizmów 
zezwalających na realizację jego zleceń na 
rzeczonej OTF w oparciu o kapitał własny 
firmy inwestycyjnej lub operatora rynku 
prowadzącego tę OTF, mając na uwadze 
ułatwienie działalności klienta.
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Poprawka 647
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF ustanawiały mechanizmy 
uniemożliwiające realizację zleceń 
klientów na OTF w oparciu o kapitał 
własny firmy inwestycyjnej lub operatora 
rynku prowadzących daną OTF. Firma 
inwestycyjna nie może działać w 
charakterze podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje na OTF, które 
prowadzi. OTF nie może być połączona z 
inną OTF w sposób umożliwiający 
interakcję między zleceniami na różnych 
OTF.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF ustanawiały mechanizmy 
uniemożliwiające realizację zleceń 
klientów na OTF w oparciu o kapitał 
własny firmy inwestycyjnej lub operatora 
rynku prowadzących daną OTF, chyba że 
kapitał własny wykorzystywany jest po to, 
by firma inwestycyjna mogła zrealizować 
zlecenia rozpoczęte przez klientów, w 
odpowiedzi na żądanie klienta dotyczące 
transakcji bądź aby w inny sposób uzyskać 
najlepsze wykonanie zlecenia w imieniu 
klienta; lub aby zrealizować transakcję 
zabezpieczającą w celu zmniejszenia 
ryzyka, jakim obarczone są transakcje 
klienta, bądź aby odzwierciedlić interesy i 
pozycje związane z ryzykami, które kryją 
się po drugiej stronie transakcji. Kapitał 
własny wykorzystywany na OTF podlega 
restrykcyjnym regułom obsługi zleceń, aby 
przeciwdziałać sprzecznościom interesów, 
a firma inwestycyjna ujawnia swoim 
klientom, w jaki sposób jej kapitał własny 
można stosować na OTF. Firma
inwestycyjna prowadząca OTF nie może 
działać w charakterze podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje na OTF, które prowadzi. OTF 
nie może być połączona z inną OTF w 
sposób umożliwiający interakcję między
zleceniami na różnych OTF.

Or. en
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Poprawka 648
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF ustanawiały mechanizmy 
uniemożliwiające realizację zleceń 
klientów na OTF w oparciu o kapitał 
własny firmy inwestycyjnej lub operatora 
rynku prowadzących daną OTF. Firma 
inwestycyjna nie może działać w 
charakterze podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje na OTF, które 
prowadzi. OTF nie może być połączona z 
inną OTF w sposób umożliwiający 
interakcję między zleceniami na różnych 
OTF.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF ustanawiały mechanizmy 
uniemożliwiające realizację zleceń 
klientów na OTF w oparciu o kapitał 
własny firmy inwestycyjnej lub operatora 
rynku prowadzących daną OTF bądź też 
innego podmiotu stanowiącego część tej 
samej grupy korporacyjnej i/lub osoby 
prawnej, do których należy firma 
inwestycyjna i/lub operator rynku. Firma 
inwestycyjna lub operator rynku bądź 
inny podmiot stanowiący część tej samej 
grupy korporacyjnej i/lub osoby prawnej, 
do których należy firma inwestycyjna i/lub 
operator rynku nie może działać w 
charakterze podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje na OTF, które 
prowadzi, a OTF nie łączy się z 
podmiotem systematycznie 
internalizującym transakcje w sposób, 
który umożliwiałby interakcję między 
zleceniami na OTF, a zleceniami lub 
kwotowaniami podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje. OTF nie 
może być połączona z inną OTF w sposób 
umożliwiający interakcję między 
zleceniami na różnych OTF.

Or. en

Poprawka 649
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF ustanawiały mechanizmy 
uniemożliwiające realizację zleceń 
klientów na OTF w oparciu o kapitał 
własny firmy inwestycyjnej lub operatora 
rynku prowadzących daną OTF. Firma 
inwestycyjna nie może działać w 
charakterze podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje na OTF, które 
prowadzi. OTF nie może być połączona z 
inną OTF w sposób umożliwiający 
interakcję między zleceniami na różnych 
OTF.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF ustanawiały mechanizmy 
uniemożliwiające realizację zleceń 
klientów na OTF w oparciu o kapitał 
własny firmy inwestycyjnej lub operatora 
rynku prowadzących daną OTF, chyba że 
uzyskają oni wcześniejszą zgodę swoich 
klientów, zanim przystąpią do realizacji 
ich zleceń, zgodnie ze zobowiązaniem 
określonym w art. 27 ust. 1. Firma 
inwestycyjna nie może działać w 
charakterze podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje na OTF, które 
prowadzi. OTF nie może być połączona z 
inną OTF w sposób umożliwiający 
interakcję między zleceniami na różnych 
OTF.

Or. en

Poprawka 650
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF ustanawiały mechanizmy 
uniemożliwiające realizację zleceń 
klientów na OTF w oparciu o kapitał 
własny firmy inwestycyjnej lub operatora 
rynku prowadzących daną OTF. Firma 
inwestycyjna nie może działać w 
charakterze podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje na OTF, które 
prowadzi. OTF nie może być połączona z 
inną OTF w sposób umożliwiający 
interakcję między zleceniami na różnych 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący OTF, które zapewniają 
zorganizowaną realizację oraz organizują 
obrót instrumentami kapitałowymi,
ustanawiały mechanizmy uniemożliwiające 
realizację zleceń klientów na OTF w 
oparciu o kapitał własny firmy 
inwestycyjnej lub operatora rynku 
prowadzących daną OTF. Firma 
inwestycyjna nie może działać w 
charakterze podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje na OTF, które 
prowadzi. OTF nie może być połączona z 
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OTF. inną OTF w sposób umożliwiający 
interakcję między zleceniami na różnych 
OTF.

Or. en

Poprawka 651
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Firmy inwestycyjne lub operatorzy 
rynku prowadzący OTF mają swobodę 
podejmowania decyzji co do sposobu 
wykonania transakcji oraz sposobu 
interakcji klientów.

Or. en

Poprawka 652
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Firmy inwestycyjne lub operatorzy 
rynku prowadzący OTF mają swobodę 
podejmowania decyzji co do sposobu 
wykonania transakcji oraz sposobu 
interakcji klientów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia charakter swobody przyznanej OTF.
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Poprawka 653
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnują, by 
wszelkie ograniczenia dostępu nakładane 
przez firmy inwestycyjne i operatorów 
rynku prowadzących OTF, które 
zapewniają zorganizowaną realizację oraz 
organizują obrót instrumentami 
kapitałowymi ograniczają dostęp do OTF 
tylko klientom tej firmy inwestycyjnej lub 
operatora rynku.

Or. en

Poprawka 654
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie żądają od firm 
inwestycyjnych i operatorów rynku 
prowadzących OTF, by w przypadku 
obligacji, strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych stworzono 
mechanizmy jednoznacznego 
identyfikowania potencjalnych 
niekorzystnych skutków, jakie dla 
działania OTF lub jej uczestników może 
mieć konflikt interesów pomiędzy 
interesami OTF, jej właścicieli lub 
operatora, a prawidłowym 
funkcjonowaniem OTF, oraz mechanizmy 
umożliwiające zarządzanie tymi 
potencjalnymi niekorzystnymi skutkami.
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Uzasadnienie

W całej UE należy zapewnić dostateczny poziom ochrony inwestorów. Państwa członkowskie 
powinny dzielić się ze sobą nawzajem najlepszymi rozwiązaniami.

Poprawka 655
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W odniesieniu do ust. 1 lit. a) do 
klientów nie zaliczają się podmioty 
wymienione w załączniku II, sekcja I, 
ppkt 1, lit. a) i b).

Or. en

Poprawka 656
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. W przypadku OTF zapewniających 
zorganizowaną realizację oraz 
organizujących obrót instrumentami 
kapitałowymi, które mają znaczący udział 
w rynku, państwa członkowskie 
wymagają, by zasady, o których mowa w 
art. 18 ust. 3, określające dostęp do OTF, 
były zgodne z warunkami ustanowionymi 
w art. 55 ust. 5.

Or. en
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Poprawka 657
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności jako OTF musi 
zawierać szczegółowe wyjaśnienie 
powodów, dla których system swoim 
kształtem nie odpowiada rynkowi 
regulowanemu, MTF lub podmiotowi 
systematycznie internalizującemu 
transakcje i nie może być eksploatowany 
jako rynek regulowany, MTF lub podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności jako OTF musi 
zawierać szczegółowe wyjaśnienie 
powodów, dla których system swoim 
kształtem nie odpowiada rynkowi 
regulowanemu, MTF lub podmiotowi 
systematycznie internalizującemu 
transakcje i nie może być eksploatowany 
jako rynek regulowany, MTF lub podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje.
Rzeczone wyjaśnienie należy przekazać
EUNGiPW. EUNGiPW, w ciągu miesiąca 
wydaje opinię dotyczącą tego, czy w 
wyjaśnieniu w dostateczny sposób 
wykazano, dlaczego system swoim 
kształtem nie odpowiada rynkowi 
regulowanemu, MTF lub podmiotowi 
systematycznie internalizującemu 
transakcje i nie może być eksploatowany 
jako rynek regulowany, MTF lub podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje.

Or. en

Poprawka 658
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Po otrzymaniu opinii EUNGiPW 
państwo członkowskie pochodzenia OTF 
zezwala na prowadzenie OTF tylko wtedy, 
gdy w wyjaśnieniu wykazano, dlaczego 
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system swoim kształtem nie odpowiada 
rynkowi regulowanemu, MTF lub 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje i nie może 
być eksploatowany jako rynek 
regulowany, MTF lub podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje.

Or. en

Uzasadnienie

OTF nie zastępuje obowiązujących kategorii MIFID.

Poprawka 659
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Jeśli właściwy organ nie podziela 
oceny państwa członkowskiego 
pochodzenia w odniesieniu do OTF, 
zgodnie z którą system swoim kształtem 
nie odpowiada rynkowi regulowanemu, 
MTF lub podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje i nie może 
być eksploatowany jako rynek 
regulowany, MTF lub podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
organ ten może ponownie skierować 
sprawę do EUNGiPW, który może podjąć 
działania zgodne z uprawnieniami 
przyznanymi mu na mocy art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Równe szanse na rynku wewnętrznym możliwe będą tylko wtedy, gdy mechanizmy nie będą 
podlegać odmiennym krajowym interpretacjom.
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Poprawka 660
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeśli instrument finansowy dostępny 
jest na rynku regulowanym lub na MTF 
państwa członkowskie dopilnują, by OTF 
mogły realizować duże zlecenia 
uprawnionych kontrahentów w zakresie 
tego instrumentu finansowego.

Or. en

Poprawka 661
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
funkcjonowanie w ramach OTF 
skutecznych systemów, procedur i 
mechanizmów umożliwiających spełnienie 
warunków określonych w art. 51, w 
przypadku gdy OTF dopuszczają lub 
umożliwiają stosowanie handlu 
algorytmicznego za pośrednictwem ich 
systemów.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
funkcjonowanie w ramach OTF 
skutecznych systemów, procedur i 
mechanizmów umożliwiających spełnienie 
warunków określonych w art. 51 lub 
innych procedur i mechanizmów istotnych 
dla danego modelu handlu na OTF.

Or. en

Uzasadnienie

MTF i OTF powinny być objęte takimi samymi wymogami w zakresie odporności systemów, 
automatycznych mechanizmów i obrotu elektronicznego. Poprawka ta jest związana z 
poprawką do art. 19 ust. 4.
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Poprawka 662
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają
funkcjonowanie w ramach OTF 
skutecznych systemów, procedur i 
mechanizmów umożliwiających spełnienie 
warunków określonych w art. 51, w 
przypadku gdy OTF dopuszczają lub 
umożliwiają stosowanie handlu 
algorytmicznego za pośrednictwem ich 
systemów.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
funkcjonowanie w ramach OTF 
skutecznych systemów, procedur i 
mechanizmów, spełniających warunki 
określone w art. 51 i 51a.

Or. en

Poprawka 663
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wymagają, by 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku 
prowadzący OTF poczyniły stosowne 
kroki mające na celu zidentyfikowanie 
wszelkich sprzeczności interesów, 
powstających w związku z nadzorem i 
działaniem ich OTF, i zarządzanie nimi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy domagać się, by firmy inwestycyjne i operatorzy rynku prowadzący OTF 
identyfikowały sprzeczności interesów i zarządzały nimi, aby zapewnić odpowiednie podejście 
do handlu. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci zyskają dostateczną ochronę, również w celu 
ułatwienia transakcji w oparciu o kapitału własny, a czemu miał również służyć całkowity 
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zakaz wykorzystywania kapitału własnego.

Poprawka 664
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeśli OTF realizuje odpowiednio dużą 
liczbę transakcji co konkurencyjne MTF 
lub rynki regulowane w zakresie tych 
samych instrumentów finansowych lub 
znaczącą liczbę transakcji realizowanych 
w zakresie tego instrumentu finansowego, 
państwa członkowskie wymagają, by OTF 
spełniała wszystkie wymogi MTF.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować równe szanse we wszystkich systemach obrotu. Jeśli profil jest ten sam, 
zastosowanie mają te same uregulowania.

Poprawka 665
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. EUNGiPW przygotuje projekt 
wykonawczych standardów technicznych 
dotyczących ustalenia tego, kiedy należy 
uznać, że OTF ma znaczący udział w 
rynku, o którym mowa w ust. 1c.

Or. en
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Poprawka 666
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EUNGiPW przeprowadza wzajemne 
oceny, aby zidentyfikować najlepsze 
rozwiązania dotyczące ciągłego nadzoru w 
państwach członkowskich i, w terminie 
najpóźniej do [...]*, doradza Komisji w 
kwestii działań, które mogłyby zapewnić 
skuteczniejszy nadzór w państwach 
członkowskich. 
__________________
*Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

W całej UE należy zapewnić dostateczny poziom ochrony inwestorów. Państwa członkowskie 
powinny dzielić się ze sobą nawzajem najlepszymi rozwiązaniami.

Poprawka 667
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne podjęły wszelkie 
stosowne kroki w celu ustalenia 
sprzeczności interesów występujących 
między nimi, w tym między personelem 
kierowniczym, pracownikami 
i przedstawicielami zależnymi lub dowolną 
osobą bezpośrednio lub pośrednio z nimi 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne podjęły wszelkie 
stosowne kroki w celu ustalenia wszystkich
sprzeczności interesów występujących 
między nimi, w tym między personelem 
kierowniczym, pracownikami 
i przedstawicielami zależnymi lub dowolną 
osobą bezpośrednio lub pośrednio z nimi 
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powiązaną stosunkiem kontroli, a ich 
klientami lub między klientami, które to 
sprzeczności interesów wynikają w toku 
świadczenia wszelkiego rodzaju usług 
inwestycyjnych i dodatkowych, lub 
połączenia obydwu rodzajów usług.

powiązaną stosunkiem kontroli, a ich 
klientami lub między klientami, które to 
sprzeczności interesów wynikają w toku 
świadczenia wszelkiego rodzaju usług 
inwestycyjnych i dodatkowych, lub są 
powodowane zachętami bądź konfliktami, 
do których dochodzi w firmach 
inwestycyjnych sprzedających własne 
produkty, bądź też wynikają one z
połączenia obydwu rodzajów usług.

Or. en

Poprawka 668
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne podjęły wszelkie
stosowne kroki w celu ustalenia 
sprzeczności interesów występujących 
między nimi, w tym między personelem 
kierowniczym, pracownikami 
i przedstawicielami zależnymi lub dowolną 
osobą bezpośrednio lub pośrednio z nimi 
powiązaną stosunkiem kontroli, a ich 
klientami lub między klientami, które to 
sprzeczności interesów wynikają w toku 
świadczenia wszelkiego rodzaju usług 
inwestycyjnych i dodatkowych, lub 
połączenia obydwu rodzajów usług.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne podjęły wszelkie 
konieczne kroki w celu ustalenia 
sprzeczności interesów występujących 
między nimi, w tym między personelem 
kierowniczym, pracownikami 
i przedstawicielami zależnymi lub dowolną 
osobą bezpośrednio lub pośrednio z nimi 
powiązaną stosunkiem kontroli, a ich 
klientami lub między klientami, które to 
sprzeczności interesów wynikają w toku 
świadczenia wszelkiego rodzaju usług 
inwestycyjnych i dodatkowych, lub 
połączenia obydwu rodzajów usług.

Or. en

Poprawka 669
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli uzgodnienia organizacyjne lub 
administracyjne wprowadzone przez firmę 
inwestycyjną zgodnie z art. 16 ust. 3 
w celu zarządzania sprzecznością 
interesów nie są wystarczające, by z 
należytą pewnością zagwarantować, iż 
ryzyko naruszenia interesów klienta nie 
występuje, firma inwestycyjna w sposób 
niebudzący wątpliwości ujawnia klientowi 
ogólny charakter lub źródło sprzeczności 
interesów przed zawarciem transakcji 
w jego imieniu.

2. Jeżeli uzgodnienia organizacyjne lub 
administracyjne wprowadzone przez firmę 
inwestycyjną zgodnie z art. 16 ust. 3 
w celu zarządzania sprzecznością 
interesów i unikania jej nie są 
wystarczające, by z należytą pewnością 
zagwarantować, iż ryzyko naruszenia 
interesów klienta nie występuje, firma
inwestycyjna w sposób niebudzący 
wątpliwości ujawnia klientowi ogólny 
charakter lub źródło sprzeczności 
interesów przed zawarciem transakcji 
w jego imieniu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać sytuacji, w których dochodzi do sprzeczności interesów pomiędzy podmiotami 
świadczącymi usługi a inwestorami.

Poprawka 670
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli uzgodnienia organizacyjne lub 
administracyjne wprowadzone przez firmę 
inwestycyjną zgodnie z art. 16 ust. 3 
w celu zarządzania sprzecznością 
interesów nie są wystarczające, by z 
należytą pewnością zagwarantować, iż 
ryzyko naruszenia interesów klienta nie 
występuje, firma inwestycyjna w sposób 
niebudzący wątpliwości ujawnia klientowi 
ogólny charakter lub źródło sprzeczności 
interesów przed zawarciem transakcji 
w jego imieniu.

2. Mechanizmy przyjęte przez firmy 
inwestycyjne mające na celu 
przeprowadzanie oceny, dokonywanie 
płatności, nagradzanie oraz awansowanie 
osób, o których mowa w ust. 1, nie 
powinny zachęcać ich do podejmowania w 
jakimkolwiek czasie działań, które 
mogłyby być sprzeczne z najlepszym 
interesem ich klientów. Mechanizmy te 
nie powinny tworzyć zachęt zwłaszcza dla 
nich samych, kierowników, pracowników 
oraz ich przedstawicieli zależnych, a także 
wszelkich osób pośrednio lub 
bezpośrednio powiązanych z nimi 
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stosunkiem kontroli w zakresie 
rekomendowania określonych 
instrumentów finansowych lub kategorii 
instrumentów finansowych ich klientom.

Or. en

Poprawka 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by dochód uzyskany bezpośrednio przez 
jakikolwiek fundusz zwracano, po odjęciu 
kosztów bezpośrednich, właścicielom 
funduszu. Jeśli koszty bezpośrednie 
ustalane są przez firmy stowarzyszone 
grupy zarządzającej funduszami, muszą 
one być proporcjonalne w stosunku do 
odpowiednich kosztów zewnętrznych oraz 
zatwierdzone przez niezależnych 
dyrektorów.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty bezpośrednie należy zwracać właścicielowi danego funduszu, aby ograniczyć 
potencjalne sprzeczności interesów.

Poprawka 672
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli uzgodnienia organizacyjne lub 2. Jeżeli uzgodnienia organizacyjne lub
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administracyjne wprowadzone przez firmę 
inwestycyjną zgodnie z art. 16 ust. 3 
w celu zarządzania sprzecznością 
interesów nie są wystarczające, by z 
należytą pewnością zagwarantować, iż 
ryzyko naruszenia interesów klienta nie 
występuje, firma inwestycyjna w sposób 
niebudzący wątpliwości ujawnia klientowi 
ogólny charakter lub źródło sprzeczności 
interesów przed zawarciem transakcji 
w jego imieniu.

administracyjne wprowadzone przez firmę 
inwestycyjną zgodnie z art. 16 ust. 3 
w celu zarządzania sprzecznością 
interesów nie są wystarczające, by z 
należytą pewnością zagwarantować, iż 
ryzyko naruszenia interesów klienta nie 
występuje, firma inwestycyjna nie 
podejmuje transakcji w jego imieniu.

Or. en

Poprawka 673
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli uzgodnienia organizacyjne lub 
administracyjne wprowadzone przez firmę 
inwestycyjną zgodnie z art. 16 ust. 3 
w celu zarządzania sprzecznością
interesów nie są wystarczające, by z 
należytą pewnością zagwarantować, iż 
ryzyko naruszenia interesów klienta nie 
występuje, firma inwestycyjna w sposób 
niebudzący wątpliwości ujawnia klientowi 
ogólny charakter lub źródło sprzeczności 
interesów przed zawarciem transakcji 
w jego imieniu.

2. Jeżeli uzgodnienia organizacyjne lub 
administracyjne wprowadzone przez firmę 
inwestycyjną zgodnie z art. 16 ust. 3 
w celu unikania sprzeczności interesów 
nie są wystarczające, by z należytą 
pewnością zagwarantować, iż ryzyko 
naruszenia interesów klienta nie występuje, 
firma inwestycyjna w sposób niebudzący 
wątpliwości ujawnia klientowi ogólny 
charakter lub źródło sprzeczności 
interesów przed zawarciem transakcji 
w jego imieniu.

Or. en

Poprawka 674
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania w drodze 
aktów delegowanych środków w zakresie:

3. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych w 
zakresie:

Or. en

Uzasadnienie

Jest to kwestia techniczna, a EUNGiPW już wydał wytyczne na ten temat, dlatego to 
uprawnienie należałoby przekazać EUNGiPW.

Poprawka 675
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienia należytych kryteriów 
ustalania rodzajów sprzeczności interesów, 
których występowanie może spowodować 
szkody względem interesów klientów lub 
potencjalnych klientów firmy 
inwestycyjnej.

b) ustanowienia należytych kryteriów 
ustalania rodzajów sprzeczności interesów, 
których występowanie może spowodować 
szkody względem interesów klientów lub 
potencjalnych klientów firmy 
inwestycyjnej. Ich zakres powinien 
obejmować co najmniej wykorzystywanie 
celów sprzedaży w przypadku produktów 
inwestycyjnych, wynagrodzenie, nagrody 
lub świadczenia rzeczowe przyznawane 
pracownikom lub przedstawicielom 
zajmującym się doradzaniem na temat 
instrumentów finansowych i ich sprzedażą 
klientom detalicznym, a także przeglądy 
wyników pracy pracowników i 
przedstawicieli zachęcające pracowników 
i przedstawicieli do działania w 
najlepszym interesie każdego z ich 
klientów detalicznych.

Or. en
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Poprawka 676
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienia należytych kryteriów 
ustalania rodzajów sprzeczności interesów, 
których występowanie może spowodować 
szkody względem interesów klientów lub 
potencjalnych klientów firmy 
inwestycyjnej.

b) ustanowienia należytych kryteriów 
ustalania rodzajów sprzeczności interesów, 
których występowanie może spowodować 
szkody względem interesów klientów lub 
potencjalnych klientów firmy 
inwestycyjnej. Obejmuje to 
nieproporcjonalne wykorzystywanie celów 
sprzedaży dla produktów inwestycyjnych, 
które może zaszkodzić jakości oraz 
obiektywności dostarczanych usług 
inwestycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy, którzy chcą postępować zgodnie z przepisami prawnymi oraz zasadami 
profesjonalizmu i zgodnie z kompetencjami często muszą mierzyć się z sytuacjami, w których 
zapotrzebowanie na dobrą poradę kłóci się z celami sprzedaży. Cele sprzedaży nie są złe 
same w sobie, ale powinny być adekwatne i proporcjonalne, a także nie powinny być w żaden 
sposób sprzeczne z zapewnianiem wysokiej jakości doradztwa.

Poprawka 677
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienia należytych kryteriów 
ustalania rodzajów sprzeczności interesów, 
których występowanie może spowodować 
szkody względem interesów klientów lub 
potencjalnych klientów firmy 

b) ustanowienia należytych kryteriów 
ustalania rodzajów sprzeczności interesów, 
których występowanie może spowodować 
szkody względem interesów klientów lub 
potencjalnych klientów firmy 
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inwestycyjnej. inwestycyjnej, w tym sprzeczności 
interesów wynikającej z zachęt lub 
konfliktów, do których dochodzi w 
przypadku firm inwestycyjnych 
sprzedających własne produkty.

Or. en

Poprawka 678
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapity pierwszy a i pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW przedstawi 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.: proszę wstawić datę:...

Or. en

Uzasadnienie

Jest to kwestia techniczna, a EUNGiPW już wydał wytyczne na ten temat, dlatego to 
uprawnienie należałoby przekazać EUNGiPW.

Poprawka 679
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przy świadczeniu na rzecz klientów usług 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przy świadczeniu na rzecz klientów usług 
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inwestycyjnych lub, w miarę potrzeb, usług 
dodatkowych, firma inwestycyjna działała 
uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, 
zgodnie z najlepiej pojętymi interesami 
klientów oraz wypełniając, 
w szczególności, zasady wymienione w
niniejszym artykule i w art. 25.

inwestycyjnych lub, w miarę potrzeb, usług 
dodatkowych, firma inwestycyjna działała 
uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, 
zgodnie z najlepiej pojętymi interesami 
klientów oraz wypełniając, 
w szczególności, postanowienia określone 
w rozporządzeniu (UE) nr .../... w sprawie 
detalicznych produktów inwestycyjnych w 
pakietach oraz dyrektywy 2002/92/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 
grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, a także zasady 
wymienione w niniejszym artykule i w art. 
25.

Or. fr

Poprawka 680
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dbają o to, aby, 
w przypadku tworzenia przez firmy 
inwestycyjne nowych produktów 
inwestycyjnych lub lokat 
strukturyzowanych w celu doradzania 
klientom branżowym lub detalicznym, 
takie produkty były tworzone w sposób 
spełniający potrzeby określonego rynku 
docelowego w ramach danej kategorii 
klientów (branżowych lub detalicznych) 
oraz aby firmy inwestycyjne podejmowały 
słuszne działania w celu zapewnienia 
sprzedaży i dystrybucji produktu 
inwestycyjnego wśród klientów należących 
do tej grupy docelowej.

Or. en
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Poprawka 681
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
w przypadku tworzenia przez firmy 
inwestycyjne produktów inwestycyjnych 
lub lokat strukturyzowanych, 
przeznaczonych na sprzedaż dla klientów 
branżowych lub detalicznych, takie 
produkty były tworzone w sposób 
spełniający potrzeby określonego rynku 
docelowego w ramach danej kategorii 
klientów oraz aby firmy inwestycyjne 
podejmowały słuszne działania w celu 
zapewnienia (i) sprzedaży i dystrybucji 
produktu inwestycyjnego wśród klientów 
należących do tej grupy docelowej, jeśli 
firma inwestycyjna lub jej firmy zależne 
prowadzą marketing bezpośredni 
skierowany do inwestorów detalicznych 
lub (ii) materiałów odpowiednich do 
rynku docelowego, które zostaną 
przygotowane i udostępnione przez tę 
firmę inwestycyjną wszelkim osobom 
trzecim zajmującym się dystrybucją tego 
produktu inwestycyjnego lub lokaty 
strukturyzowanej wśród klientów 
detalicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować brzmienie zapisu, aby uwzględnić to, że podmioty oferujące produkty 
dystrybuują je różnorodnymi kanałami i nie zawsze są w stanie sprawować nad nimi kontrolę 
prawną lub wynikającą z umowy. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku doradców, 
których wyznaczają klienci końcowi i to oni im płacą, a doradcy ci nie należą do tej samej 
grupy firm, co producent produktu. Firma inwestycyjna oferująca produkt nie może wtedy 
zgodnie z umową narzucić podmiotowi będącemu stroną trzecią procedury sprzedaży.
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Poprawka 682
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by firmy inwestycyjne oceniały ogólną 
spójność dystrybuowanych instrumentów 
finansowych, zwłaszcza jeśli są tworzone 
bezpośrednio, z należytym 
uwzględnieniem ich charakteru, a także 
charakteru i potrzeb potencjalnej grupy 
docelowej klientów, do których kieruje się 
te instrumenty. Państwa członkowskie 
wymagają od firm inwestycyjnych, by te 
podejmowały zasadne kroki mające na 
celu zapewnienie spójności sprzedaży i 
polityki z przydatnością i stosownością 
zasad oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu wyjaśnienie, jakie działania powinny podejmować firmy 
inwestycyjne w celu zapewnienia, by wszystkie dystrybuowane instrumenty finansowe, 
zwłaszcza jeśli są one tworzone bezpośrednio, zostały wcześniej ocenione pod kątem 
zgodności ich charakteru z potrzebami potencjalnej docelowej grupy klientów. Firmy 
inwestycyjne winny poczynić zasadne kroki mające na celu zapewnienie spójności sprzedaży i 
polityki z przydatnością i stosownością zasad oceny.

Poprawka 683
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
w przypadku tworzenia przez firmy 
inwestycyjne produktów inwestycyjnych 
lub lokat strukturyzowanych, 
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przeznaczonych na sprzedaż dla klientów 
detalicznych, takie produkty były tworzone 
w sposób spełniający potrzeby 
określonego rynku docelowego w ramach 
danej kategorii klientów oraz aby firmy 
inwestycyjne podejmowały słuszne 
działania w celu zapewnienia sprzedaży i 
dystrybucji produktu inwestycyjnego 
wśród klientów należących do tej grupy 
docelowej, o ile produkt nie jest 
dostosowany do indywidualnych potrzeb 
klienta.

Or. en

Uzasadnienie

Ujawnianie informacji to podstawa udostępniania informacji klientowi, przy czym powinny 
one być udzielane w odpowiednio wyczerpujący sposób i we właściwym czasie, a zakaz 
ujawniania informacji spowoduje, że klienci, zwłaszcza detaliczni, pozbawieni zostaną 
doradztwa.

Poprawka 684
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują 
zwłaszcza, by firmy inwestycyjne oceniały 
ogólną spójność dystrybuowanych 
instrumentów finansowych, zwłaszcza 
jeśli są tworzone bezpośrednio, z 
należytym uwzględnieniem ich 
charakteru, a także charakteru i potrzeb 
potencjalnej grupy docelowej klientów, do 
których kieruje się te instrumenty. W 
ocenie należy uwzględnić pełną ochronę 
klienta oferowaną przez emitenta, który 
należy do instytucjonalnego systemu 
ochrony zdefiniowanego w art. 80 ust. 8 
dyrektywy 2006/48/WE. Ponadto państwa 
członkowskie wymagają od firm 
inwestycyjnych, by te podejmowały 
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zasadne kroki mające na celu zapewnienie 
spójności sprzedaży i polityki z 
przydatnością i stosownością zasad oceny.

Or. en

Poprawka 685
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by firmy inwestycyjne oceniały ogólną 
spójność dystrybuowanych instrumentów 
finansowych, zwłaszcza jeśli są tworzone 
bezpośrednio, z należytym 
uwzględnieniem ich charakteru, a także 
charakteru i potrzeb potencjalnej grupy 
docelowej klientów, do których kieruje się 
te instrumenty. W ocenie należy 
uwzględnić pełną ochronę klienta 
oferowaną przez emitenta, który należy do 
instytucjonalnego systemu ochrony 
zdefiniowanego w art. 80 ust. 8 dyrektywy 
2006/48/WE. Ponadto państwa 
członkowskie wymagając od firm 
inwestycyjnej, by te podejmowały zasadne 
kroki mające na celu zapewnienie 
spójności sprzedaży i polityki z 
przydatnością i stosownością zasad oceny.

Or. en

Poprawka 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie informacje, w tym publikacje 
handlowe, kierowane przez firmę 
inwestycyjną do klientów lub 
potencjalnych klientów powinny być 
rzetelne, niebudzące wątpliwości 
i niewprowadzające w błąd. Publikacje 
handlowe należy w sposób niebudzący 
wątpliwości oznaczyć jako publikacje 
handlowe.

2. Wszelkie informacje, w tym publikacje 
handlowe i reklamowe, kierowane przez 
firmę inwestycyjną do klientów lub 
potencjalnych klientów powinny być 
rzetelne, niebudzące wątpliwości 
i niewprowadzające w błąd. Publikacje 
handlowe należy w sposób niebudzący 
wątpliwości oznaczyć jako publikacje 
handlowe.

Wszelkie informacje handlowe i 
reklamowe zawierają następujące, podane 
w sposób jasny i wyraźny, informacje w 
formacie określonym w załączniku II a:
a) całkowity koszt dostawcy, w przypadku 
usług inwestycyjnych lub instrumentu 
finansowego promowanych przez firmę 
inwestycyjną;
b) całkowity koszt inwestycji, w przypadku 
usług inwestycyjnych lub instrumentu 
finansowego promowanego za 
pośrednictwem kanału sprzedaży, z 
zastosowaniem dodatkowych opłat lub 
rabatów.

Or. en

Uzasadnienie

Wysoki stopień jawności informacji, w tym na temat całkowitego kosztu dostawcy oraz 
całkowitego kosztu inwestycji, zapewni inwestorom informacje konieczne do tego, by 
podejmowali dobrze uzasadnione decyzje.

Poprawka 687
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Firma inwestycyjna może świadczyć 
usługi albo w zakresie doradztwa 
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inwestycyjnego, które nie jest niezależne, 
albo w zakresie doradztwa niezależnego.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwalanie firmom inwestycyjnym na oferowanie zarówno doradztwa, które jest niezależne, 
oraz doradztwa zależnego może wprowadzać klientów w błąd.

Poprawka 688
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by firmy inwestycyjne przedstawiały 
właściwym władzom krajowym w sposób 
ciągły:
– gamę produktów w ofercie,
– opis ich docelowych rynków,
– opis struktury ich klientów,
– wewnętrzne cele sprzedaży,
– dane dotyczące faktycznej sprzedaży,
– przyjęty kodeks postępowania w zakresie 
wewnętrznych zachęt.
Jeśli wszystkie produkty sprzedawane 
przez firmę inwestycyjną lub jej 
wewnętrzne cele sprzedaży nie 
odpowiadają strukturze klienta, cele 
sprzedaży należy zmodyfikować, a podmiot 
nadzorujący powinien mieć możliwość 
wstrzymania sprzedaży określonych 
produktów.

Or. en
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Poprawka 689
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Klientom lub potencjalnym klientom 
należy dostarczyć stosownych informacji 
dotyczących:

Klientom lub potencjalnym klientom 
należy dostarczyć w odpowiednim czasie i 
z uwzględnieniem specyfiki klienta, w 
zrozumiałej formie, stosownych informacji 
dotyczących:

Or. en

Poprawka 690
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszę określać, czy porada jest 
świadczona niezależnie oraz czy opiera się 
na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi bieżącą ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom,

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszą z góry określać, czy 
porada jest świadczona przy jednoczesnym 
akceptowaniu lub przyjmowaniu zachęt 
od stron trzecich oraz czy opiera się na 
szerokiej czy też na bardziej ograniczonej 
analizie rynku, a także wskazywać, czy 
firma inwestycyjna będzie udostępniać 
klientowi okresową ocenę odpowiedniości 
instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom oraz 
informować klienta o łącznym koszcie 
doradztwa inwestycyjnego w postaci 
jednolitej kwoty pieniężnej, obejmującej 
opłaty pokrywane bezpośrednio przez 
klienta na rzecz doradcy inwestycyjnego, a 
także wszelkie zachęty pokrywane przez 
stronę trzecią. Informacje te przedstawia 
się klientowi przed udzieleniem mu porad 
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inwestycyjnych. 
Ujawnianie informacji na temat usług i 
kosztów porady określa się w dokumencie 
o kluczowych usługach, który nie jest 
dłuższy niż dwie strony, w którym 
ustanawia się, jakie główne usługi 
świadczone są na rzecz klienta, a także 
szczegółowe informacje na temat 
kwalifikacji doradcy, zgodnie z art. 24. 
ust. 8 litera a) oraz na temat łącznego 
kosztu porady.
EUNGiPW opracowuje wiążące standardy 
techniczne, określające obowiązkowe 
elementy dokumentu o kluczowych 
usługach.
Jeśli nie można ustalić kosztu opłat i 
zachęt przed zapewnieniem usług 
doradztwa, należy podać do informacji 
klienta, w kompleksowy, dokładny i 
zrozumiały sposób, metodę ich wyliczania 
w dokumencie o kluczowych usługach, 
wraz z łącznym kosztem porady, co należy 
uczynić w możliwie najwcześniejszym 
terminie po udzieleniu porady. Jeśli 
doradztwo inwestycyjne prowadzone jest 
na bieżąco, ujawnianie informacji na 
temat kosztów doradztwa inwestycyjnego, 
w tym zachęt, należy zapewniać okresowo, 
co najmniej raz do roku. W sprawozdaniu 
okresowym ujawnia się wszystkie zachęty 
wypłacone lub otrzymane w poprzednim 
okresie.

Or. en

Poprawka 691
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszę określać, czy porada jest 
świadczona niezależnie oraz czy opiera się 
na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi bieżącą ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom,

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszą określać z góry, na jakiej 
podstawie udziela się porady, w tym, czy 
opiera się na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi okresową ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom, czy też nie
i informować klienta o łącznym koszcie 
doradztwa inwestycyjnego w postaci 
jednolitej kwoty pieniężnej, obejmującej 
opłaty pokrywane bezpośrednio przez 
klienta na rzecz doradcy inwestycyjnego, a 
także wszelkie zachęty pokrywane przez 
stronę trzecią. Informacje te przedstawia 
się klientowi przed udzieleniem mu porad 
inwestycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć zapis o „niezależności”, ponieważ w państwach członkowskich istnieją różne 
interpretacje tego pojęcia. Również doradcy, którzy nie są niezależni, powinni mieć 
obowiązek informowania klientów o tym, że świadczone przez nich usługi doradztwa nie są 
niezależne. W poprawce kładzie się nacisk na zapewnienie informacji klientowi o tym, czy 
porady, które otrzymuje, uwzględniają wszystkie instrumenty dostępne na rynku, czy też ich 
ograniczony zakres.

Poprawka 692
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych, oraz gdzie i w jaki sposób 
można uzyskać bardziej szczegółowe 
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informacje muszę określać, czy porada 
jest świadczona niezależnie oraz czy 
opiera się na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi bieżącą ocenę 
odpowiedniości instrumentów 
finansowych zarekomendowanych 
klientom, 

informacje;

Or. en

Poprawka 693
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszę określać, czy porada jest 
świadczona niezależnie oraz czy opiera się 
na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi bieżącą ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom,

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego lub 
zarządzania portfelem informacje muszą
określać, czy porada lub zarządzanie 
portfelem są świadczone w powiązaniu z 
przyjmowaniem lub otrzymywaniem 
zachęt od podmiotów trzecich oraz czy 
opiera się na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi okresową ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom,

Or. en

Poprawka 694
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszę określać, czy porada jest 
świadczona niezależnie oraz czy opiera się 
na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi bieżącą ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom,

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszą określać, czy porada 
opiera się na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi bieżącą okresową 
ocenę odpowiedniości instrumentów 
finansowych zarekomendowanych 
klientom,

Or. en

Poprawka 695
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszę określać, czy porada jest 
świadczona niezależnie oraz czy opiera się 
na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi bieżącą ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom,

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszą określać, czy porada jest 
świadczona w powiązaniu z 
przyjmowaniem lub otrzymywaniem 
zachęt od podmiotów trzecich oraz czy 
opiera się na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi regularną ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom,

Or. en

Poprawka 696
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszę określać, czy porada jest 
świadczona niezależnie oraz czy opiera się 
na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi bieżącą ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom, 

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszą z góry określać, czy 
porada jest świadczona w powiązaniu z 
przyjmowaniem lub otrzymywaniem 
zachęt od podmiotów trzecich oraz czy 
opiera się na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi okresową ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom,

Or. en

Poprawka 697
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszę określać, czy porada jest 
świadczona niezależnie oraz czy opiera się 
na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi bieżącą ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom,

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszą z góry określać, czy 
porada jest świadczona niezależnie oraz 
czy opiera się na szerokiej czy też na 
bardziej ograniczonej analizie rynku, a 
także wskazywać, czy firma inwestycyjna 
będzie udostępniać klientowi okresową 
ocenę odpowiedniości instrumentów 
finansowych zarekomendowanych 
klientom,

Or. en
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Poprawka 698
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszę określać, czy porada jest 
świadczona niezależnie oraz czy opiera się 
na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi bieżącą ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom,

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszą określać, że porada jest 
świadczona niezależnie oraz że opiera się 
na stosownej analizie rynku, która 
odpowiada najlepszemu interesowi 
klienta, a także wskazywać, z jaką 
częstotliwością firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi bieżącą ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom,

Or. en

Poprawka 699
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret 1a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– czy doradztwo inwestycyjne uwzględnia 
cały portfel klienta lub czy dotyczy tylko 
określonych produktów,

Or. en

Poprawka 700
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret 1a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rodzajów oferowanych produktów i, jeśli 
zarządza nimi podmiot należący do tej 
samej grupy, rodzajów tych produktów,

Or. en

Poprawka 701
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– czy doradztwo zapewniane jest tylko dla 
jednej transakcji czy też na bieżąco,

Or. en

Poprawka 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– instrumentów finansowych oraz 
proponowanych strategii inwestycyjnych; 
powinny one obejmować stosowne 
wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku 
związanym z inwestycjami w takie 
instrumenty lub odnoszącym się do 
poszczególnych strategii inwestycyjnych,

– instrumentów finansowych oraz 
proponowanych strategii inwestycyjnych; 
powinny one obejmować pełny wykaz 
wszystkich stosownych grup kapitałowych 
prowadzonych pośrednio lub 
bezpośrednio, a także zobowiązania do 
pełnego wykazu oprocentowania 
przynajmniej raz na kwartał, przy czym 
maksymalne opóźnienie przekazywania 
danych wynosi 60 dni, oraz stosowne 
wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku 
związanym z inwestycjami w takie 
instrumenty lub odnoszącym się do 
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poszczególnych strategii inwestycyjnych,

Or. en

Uzasadnienie

Wysoki stopień jawności informacji, w tym na temat całkowitego kosztu dostawcy oraz 
całkowitego kosztu inwestycji, zapewni inwestorom informacje konieczne do tego, by 
podejmowali dobrze uzasadnione decyzje.

Poprawka 703
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– instrumentów finansowych oraz 
proponowanych strategii inwestycyjnych; 
powinny one obejmować stosowne 
wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku 
związanym z inwestycjami w takie 
instrumenty lub odnoszącym się do 
poszczególnych strategii inwestycyjnych,

– planowanego rynku docelowego, 
instrumentów finansowych, ich struktury
oraz proponowanych strategii 
inwestycyjnych; powinny one obejmować 
stosowne wytyczne oraz ostrzeżenia o 
ryzyku związanym z inwestycjami w takie 
instrumenty finansowe lub odnoszącym się 
do poszczególnych strategii 
inwestycyjnych,

Or. en

Poprawka 704
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– instrumentów finansowych oraz 
proponowanych strategii inwestycyjnych; 
powinny one obejmować stosowne 
wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku 
związanym z inwestycjami w takie 
instrumenty lub odnoszącym się do 

– instrumentów finansowych oraz 
proponowanych strategii inwestycyjnych; 
powinny one obejmować stosowne 
wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku 
związanym z inwestycjami w takie 
instrumenty lub odnoszącym się do 
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poszczególnych strategii inwestycyjnych, poszczególnych strategii inwestycyjnych, 
dotyczące tego, czy usługa lub produkt 
może być związana z płatnościami 
pieniężnymi lub niepieniężnymi od 
podmiotów trzecich,

Or. en

Poprawka 705
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– systemów realizacji zleceń, – systemów realizacji zleceń; jeśli zlecenia 
klienta przekierowywane są do systemu 
realizacji zleceń, należy uwzględnić w 
informacjach związki pomiędzy firmą 
inwestycyjną a tym systemem realizacji 
zleceń, mogące obejmować, ale 
nieograniczające się do: mechanizmu 
przekierowywania, możliwości rabatów 
dla zarabiających, akcji i 
odpowiedzialności,

Or. en

Uzasadnienie

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Poprawka 706
Astrid Lulling
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– systemów realizacji zleceń, – głównych systemów realizacji zleceń
oraz

Or. en

Poprawka 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret czwarte.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kosztów i odnośnych opłat. – kosztów i odnośnych opłat, w tym pełen 
wykaz opłat za zarządzanie, wszystkich 
bazowych kosztów i opłat, a także:
a) całkowity koszt dostawcy, w przypadku 
usług inwestycyjnych lub instrumentu 
finansowego promowanych przez firmę 
inwestycyjną wśród klientów lub 
potencjalnych klientów;
b) całkowity koszt inwestycji, w przypadku 
usług inwestycyjnych lub instrumentu 
finansowego promowanego za 
pośrednictwem kanału sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Wysoki stopień jawności informacji, w tym na temat całkowitego kosztu dostawcy oraz 
całkowitego kosztu inwestycji, zapewni inwestorom informacje konieczne do tego, by 
podejmowali dobrze uzasadnione decyzje.

Poprawka 708
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret czwarte.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kosztów i odnośnych opłat. – kosztów i odnośnych opłat, związanych 
zarówno z usługami inwestycyjnymi i 
instrumentami finansowymi 
rekomendowanymi klientom.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty i odnośne opłaty są związane zarówno z usługami, jak i z produktami.

Poprawka 709
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret czwarte.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kosztów i odnośnych opłat. – kosztów i odnośnych opłat, w tym 
kosztów doradztwa oraz możliwych 
sposobów płatności dla klienta.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce klient będzie miał wyraźne informacje na temat kosztów doradztwa. W 
ten sposób konsumenci będą mogli ocenić wartość usług, jakie otrzymują, co wzmocni 
konkurencję, bo możliwe będzie dokonanie porównania kosztów poszczególnych firm.

Poprawka 710
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret czwarte.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kosztów i odnośnych opłat. – kosztów i odnośnych opłat w 
szczegółowy sposób, osobno dla każdej 
transakcji lub usługi, z uwzględnieniem 
oprocentowania i łącznej kwoty 
obejmującej koszt porady oraz możliwych 
metod płatności tych kosztów.

Or. en

Poprawka 711
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret czwarte.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kosztów i odnośnych opłat. – kosztów i odnośnych opłat, koniecznie 
uwzględniających koszt porady oraz 
metody płatności.

Or. en

Poprawka 712
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret czwarte.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kosztów i odnośnych opłat. – kosztów i odnośnych opłat, w tym 
obowiązkowo kosztów doradztwa oraz 
możliwych sposobów płatności dla klienta.

Or. en

Poprawka 713
Astrid Lulling
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret czwarte.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kosztów i odnośnych opłat. – kosztów i odnośnych opłat, w 
stosownych przypadkach.

Or. en

Poprawka 714
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym powinny być przekazywane w 
zrozumiałej postaci w taki sposób, aby 
klienci lub potencjalni klienci mogli 
zrozumieć charakter oraz ryzyko związane 
z usługą inwestycyjną oraz określonym 
rodzajem oferowanego instrumentu 
finansowego, a co za tym idzie, mogli 
podjąć świadome decyzje inwestycyjne. 
Informacje te można przekazywać
w ujednoliconym formacie.

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym powinny być przekazywane w 
zrozumiałej postaci w taki sposób, aby 
klienci lub potencjalni klienci mogli 
zrozumieć charakter oraz ryzyko związane 
z usługą inwestycyjną oraz określonym 
rodzajem oferowanego instrumentu 
finansowego, a co za tym idzie, mogli 
podjąć świadome decyzje inwestycyjne. 
Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
wymóg, by informacje te były 
przekazywane w ujednoliconym formacie. 

Or. en

Uzasadnienie

Klientom łatwiej porównywać usługi i powiązane dostępne koszty, jeśli państwa członkowskie 
wymagają informacji w ujednoliconym formacie.

Poprawka 715
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym powinny być przekazywane w 
zrozumiałej postaci w taki sposób, aby 
klienci lub potencjalni klienci mogli 
zrozumieć charakter oraz ryzyko związane 
z usługą inwestycyjną oraz określonym 
rodzajem oferowanego instrumentu 
finansowego, a co za tym idzie, mogli 
podjąć świadome decyzje inwestycyjne. 
Informacje te można przekazywać 
w ujednoliconym formacie.

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym powinny być przekazywane w 
zrozumiałej postaci w taki sposób, aby 
klienci lub potencjalni klienci mogli 
zrozumieć charakter oraz ryzyko związane 
z usługą inwestycyjną oraz określonym 
rodzajem oferowanego instrumentu 
finansowego, a co za tym idzie, mogli 
podjąć świadome decyzje inwestycyjne. 
Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
wymóg, by informacje te były 
przekazywane w ujednoliconym formacie.

Or. en

Poprawka 716
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o kosztach i opłatach 
obejmują wszelkie deprecjacje inwestycji, 
niespowodowane występującym ryzykiem 
bazowym.

Or. en

Poprawka 717
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje te należy przedstawiać 
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regularnie, co najmniej raz do roku, z 
uwzględnieniem dokładnych kwot.

Or. en

Poprawka 718
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszelkie wynagrodzenie, prowizje i 
inne korzyści pieniężne lub niepieniężne 
wypłacane osobom trzecim lub 
przekazywane jej w związku z 
zapewnianiem usług inwestycyjnych lub 
dodatkowych klientowi należy umieścić w 
widoczny sposób w siedzibie firmy 
inwestycyjnej i poinformować o nich 
wyraźnie klienta, zanim skorzysta on z 
danej usługi, uwzględniając je m. in. w 
materiałach handlowych, a podczas ich 
tworzenia należy mieć na uwadze poprawę 
jakości danej usługi świadczonej na rzecz 
klienta, a także to, by nie naruszały one 
obowiązku firmy do działania w 
najlepszym interesie klienta. Ujawniane 
informacje powinny obejmować dane o 
istniejącym wynagrodzeniu, prowizjach i 
innych korzyściach, ich charakter oraz 
kwotę.
EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia warunków, jakie spełnić 
muszą firmy, aby sprostać wymogom 
określonym w niniejszym ustępie.
EUNGiPW przedstawi Komisji te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
do dnia […]*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania projektów wykonawczych 
standardów technicznych, o których mowa 
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w akapicie drugim, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
_________________
*Dz.U.: proszę wstawić datę:...

Or. en

Poprawka 719
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
niezależnie, firma ta:

skreślony

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku. Instrumenty 
finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie 
powinny być ograniczone do 
instrumentów finansowych emitowanych 
lub dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;
(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

Or. en

Poprawka 720
Anne E. Jensen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
niezależnie, firma ta:

skreślony

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku. Instrumenty 
finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie 
powinny być ograniczone do 
instrumentów finansowych emitowanych 
lub dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;
(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

Or. en

Poprawka 721
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
niezależnie, firma ta:

5. W przypadku świadczenia usługi 
doradztwa inwestycyjnego firma ta:

Or. en
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Poprawka 722
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
niezależnie, firma ta:

5. W przypadku świadczenia usługi 
doradztwa inwestycyjnego firma ta:

Or. en

Poprawka 723
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
niezależnie, firma ta:

5. Firma inwestycyjna informuje klienta, 
czy świadczona przez nią usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
niezależnie czy w ograniczonym zakresie, 
a w przypadku doradztwa świadczonego 
niezależnie firma ta:

Or. en

Uzasadnienie

W Wielkiej Brytanii wprowadzono wyższe standardy ochrony konsumenta w postaci tzw. 
przeglądu sektora detalicznego (Retail Distribution Review). W interesie jednolitego rynku 
UE, a także, aby zapewnić ochronę wszystkim konsumentom UE oraz równe szanse w 
odniesieniu do doradców finansowych, należy stosować wspomniane wyższe standardy w 
dyrektywie MiFID.

Poprawka 724
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
niezależnie, firma ta:

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
za opłatą, firma ta:

Or. en

Poprawka 725
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
niezależnie, firma ta:

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o usłudze 
doradztwa inwestycyjnego, firma ta 
informuje również klienta, czy zalecane 
instrumenty finansowe będą ograniczone 
do instrumentów finansowych 
emitowanych lub dostarczanych przez 
podmioty ściśle powiązane z firmą 
inwestycyjną.
W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
niezależnie, firma ta:

Or. en

Poprawka 726
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
niezależnie, firma ta:

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego lub usługa 
zarządzanie portfelem świadczone są za 
opłatą, firma ta podaje im również 
informację na temat tego, czy zalecane 
instrumenty finansowe będą ograniczone 
do instrumentów finansowych 
emitowanych lub dostarczanych przez 
podmioty ściśle powiązane z tą firmą 
inwestycyjną.

Or. en

Poprawka 727
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku. Instrumenty 
finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie 
powinny być ograniczone do 
instrumentów finansowych emitowanych 
lub dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

skreślony

Or. en

Poprawka 728
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

skreślony

Or. en

Poprawka 729
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
niezależnie, firma ta:

5. W przypadku świadczenia usługi 
doradztwa inwestycyjnego firma ta:

Or. en

Poprawka 730
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku. Instrumenty 
finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie 
powinny być ograniczone do 
instrumentów finansowych emitowanych 

(i) informuje klientów, czy i w jakim 
stopniu przyjmuje ona i przekazuje 
wynagrodzenie, prowizje lub inne 
świadczenia pieniężne wpłacane lub 
przekazywane przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczenie tej 
usługi na rzecz klienta. Wynagrodzenie, 
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lub dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną,

prowizje lub inne świadczenia pieniężne 
wpłacane lub przekazywane przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem usług na rzecz 
klienta należy odliczyć od wszelkiego 
wynagrodzenia, prowizji i innych korzyści 
pieniężnych przekazywanych przez klienta 
w odniesieniu do doradztwa 
inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 731
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku. Instrumenty 
finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie 
powinny być ograniczone do instrumentów 
finansowych emitowanych lub 
dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

(i) różnicuje swoją ofertę pod względem 
rodzajów instrumentów finansowych lub 
strategii inwestycyjnych. Oferta nie musi 
być ograniczona do instrumentów 
finansowych emitowanych lub 
dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

Or. en

Poprawka 732
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 

(i) dokonuje oceny szerokiego zakresu 
instrumentów finansowych dostępnych w 
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dostępnych na rynku. Instrumenty
finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie 
powinny być ograniczone do instrumentów 
finansowych emitowanych lub 
dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

obrębie danego rynku. Rzeczone 
instrumenty finansowe powinny być 
zróżnicowane pod względem zarówno ich
rodzaju, jak i emitentów lub dostawców 
produktów, przy czym nie powinny być 
ograniczone do instrumentów finansowych 
emitowanych lub dostarczanych przez 
podmioty blisko powiązane z firmą 
inwestycyjną; Firmy, które nie mogą 
dostarczyć wystarczająco rozległej analizy 
instrumentów finansowych dostępnych w
obrębie danego rynku, muszą wyraźnie 
poinformować klienta, że świadczona 
przez nich usługa doradztwa 
inwestycyjnego nie jest niezależna.

Or. en

Uzasadnienie

W Wielkiej Brytanii wprowadzono wyższe standardy ochrony konsumenta w postaci tzw. 
przeglądu sektora detalicznego (Retail Distribution Review). W interesie jednolitego rynku 
UE, a także, aby zapewnić ochronę wszystkim konsumentom UE oraz równe szanse w 
odniesieniu do doradców finansowych, należy stosować wspomniane wyższe standardy w 
dyrektywie MiFID.

Poprawka 733
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku. Instrumenty
finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie
powinny być ograniczone do instrumentów 
finansowych emitowanych lub 
dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku. Rzeczone 
instrumenty finansowe są zróżnicowane 
pod względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie są
ograniczone do instrumentów finansowych 
emitowanych lub dostarczanych przez 
podmioty blisko powiązane z firmą 
inwestycyjną;
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Or. en

Uzasadnienie

Zdanie to brzmi lepiej, jeśli w miejsce „powinny być” wstawi się „są”.

Poprawka 734
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku. Instrumenty 
finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie 
powinny być ograniczone do instrumentów 
finansowych emitowanych lub 
dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną,

(i) przeprowadza rozległą i uczciwą 
analizę danego rynku i dostarcza porad 
bezstronnych i nieograniczonych. 
Instrumenty finansowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów, przy 
czym nie powinny być ograniczone do 
instrumentów finansowych emitowanych 
lub dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z propozycji Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 735
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku. Instrumenty 
finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie 
powinny być ograniczone do instrumentów 

(i) przeprowadza rozległą analizę danego
rynku i zapewnia klientom bezstronne i 
nieograniczone doradztwo. Instrumenty 
finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie 
powinny być ograniczone do instrumentów 
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finansowych emitowanych lub 
dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

finansowych emitowanych lub 
dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

Or. de

Poprawka 736
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku. Instrumenty 
finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie 
powinny być ograniczone do instrumentów 
finansowych emitowanych lub 
dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

(i) przeprowadza rozległą i uczciwą 
analizę danego rynku i dostarcza porad 
bezstronnych i nieograniczonych. 
Instrumenty finansowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów, przy 
czym nie powinny być ograniczone do 
instrumentów finansowych emitowanych 
lub dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

Or. en

Poprawka 737
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku. Instrumenty 
finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie 
powinny być ograniczone do instrumentów 
finansowych emitowanych lub 

(i) przeprowadza rozległą i uczciwą 
analizę danego rynku i dostarcza porad 
bezstronnych i nieograniczonych. 
Instrumenty finansowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów, przy 
czym nie powinny być ograniczone do 
instrumentów finansowych emitowanych 



AM\901765PL.doc 59/186 PE489.465v01-00

PL

dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

lub dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria ustalone przez Komisję w zakresie niezależnego świadczenia usługi doradztwa nie są 
wystarczające, aby niezależni doradcy uwzględniali cały rynek i świadczyli porady 
bezstronnie.

Poprawka 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku. Instrumenty 
finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie 
powinny być ograniczone do instrumentów 
finansowych emitowanych lub
dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku i dostarcza 
bezstronnych i nieograniczonych porad. 
Instrumenty finansowe powinny być 
zróżnicowane pod względem rodzaju i 
emitentów lub dostawców produktów, przy 
czym nie powinny być ograniczone do 
instrumentów finansowych emitowanych 
lub dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by niezależni doradcy inwestycyjni świadczyli usługi doradcze w sposób 
bezstronny.

Poprawka 739
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie sprzeciwu wobec wprowadzania zakazu zachęt w przypadku usługi doradztwa 
inwestycyjnego świadczonej niezależnie.

Poprawka 740
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia co do wynagrodzenia powinny zostać ujęte osobno. W Wielkiej Brytanii 
wprowadzono wyższe standardy ochrony konsumenta w postaci tzw. przeglądu sektora 
detalicznego (Retail Distribution Review). W interesie jednolitego rynku UE, a także, aby 
zapewnić ochronę wszystkim konsumentom UE oraz równe szanse w odniesieniu do doradców 
finansowych, należy stosować wspomniane wyższe standardy w dyrektywie MiFID.
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Poprawka 741
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

(ii) nie może przyjmować jakichkolwiek 
zachęt ani pobierać wynagrodzenia, 
prowizji ani żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów, chyba że odnośne 
wynagrodzenie, prowizje i korzyści 
pieniężne przekazywane są klientom.

Firmy inwestycyjne nie mogą oferować 
usług, za które otrzymują wynagrodzenie, 
prowizje lub inne korzyści pieniężne 
wpłacane lub dostarczane przez instytucję 
finansową lub osobę działającą w imieniu 
instytucji finansowej, która jest emitentem 
doradzanych produktów inwestycyjnych, 
chyba że wynagrodzenie, prowizje lub 
inne korzyści pieniężne przekazywane są 
inwestorom.

Or. en

Poprawka 742
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie może przyjmować ani pobierać
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

(ii) zgodnie z umową klient może mieć 
możliwość otrzymywania informacji na 
temat wynagrodzenia, prowizji bądź
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych firmie inwestycyjnej
przez jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
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związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

Or. nl

Poprawka 743
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

(ii) informuje klientów o tym, czy zalecane 
instrumenty finansowe będą ograniczone 
do instrumentów finansowych 
emitowanych lub dostarczanych przez 
podmioty ściśle powiązane z tą firmą 
inwestycyjną.

Or. en

Poprawka 744
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

(ii) przed zawarciem umowy informuje 
klienta o spodziewanym wynagrodzeniu, 
prowizjach i wszelkich korzyściach
pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

Or. en
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Poprawka 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji, korzyści i innych 
zachęt wypłacanych lub przekazywanych 
przez jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów. 

Or. en

Poprawka 746
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie może przyjmować ani pobierać
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

(ii) nie może otrzymywać wynagrodzenia, 
prowizji ani żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów, przewyższających 
wynagrodzenie pokrywane przez klientów 
w związku z usługą doradztwa 
inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 747
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji, żadnych korzyści 
pieniężnych lub świadczeń rzeczowych ani 
innych zachęt wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej bądź osobę ściśle powiązaną 
z firmą inwestycyjną w związku ze 
świadczeniem tej usługi na rzecz klientów.

Or. de

Poprawka 748
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów. Firmy 
inwestycyjne nie mogą oferować usług, za 
które otrzymują wynagrodzenie, prowizje 
lub inne korzyści pieniężne wpłacane lub 
dostarczane przez instytucję finansową 
lub osobę działającą w imieniu instytucji 
finansowej, która jest emitentem 
doradzanych produktów inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 749
Arlene McCarthy
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści wypłacanych lub przekazywanych 
przez jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów, a jedyną akceptowalną 
formą wynagrodzenia mogą być opłaty 
uiszczane przez klientów lub w ich 
imieniu.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria ustalone przez Komisję w zakresie niezależnego świadczenia usługi doradztwa nie są 
wystarczające, aby niezależni doradcy uwzględniali cały rynek i świadczyli porady w sposób 
bezstronny.

Poprawka 750
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – akapit piąty – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) nie może pobierać nadmiernego 
wynagrodzenia, prowizji lub żadnych 
korzyści pieniężnych za zarządzanie 
portfelem klientów.

Or. en

Poprawka 751
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii b) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii b) otrzymuje na bieżąco 
wynagrodzenie, prowizje lub inne korzyści 
pieniężne od osoby trzeciej lub osoby 
działającej w jej imieniu tylko, jeśli w tym 
samym okresie dostarcza na bieżąco 
okresowej oceny rekomendowanych 
instrumentów finansowych. Taka bieżąca 
ocena uwzględnia przynajmniej 
stosowanie mechanizmu ostrzegawczego 
w odniesieniu do produktów, których 
zachowanie odbiega od przewidywanego 
w normalnych okolicznościach, bądź 
wskaźniki prawdopodobieństwa korzyści 
różnią się stanowczo od przewidywanych.

Or. en

Poprawka 752
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Firmom inwestycyjnym, które zgodnie z 
niniejszym artykułem nie mogą 
otrzymywać korzyści pieniężnych od osób 
trzecich, państwa członkowskie zezwalają 
na nakładanie własnych prowizji za każdą 
transakcję sprzedaży oraz na odliczanie 
zachęt przekazanym inwestorom od 
wynagrodzenia za doradztwo.

Or. en

Poprawka 753
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeśli firma inwestycyjna świadczy 
doradztwo inwestycyjne, firma ta:
(i) uwzględnia wystarczająco dużą liczbę 
instrumentów finansowych, które należą 
do gamy oferowanych przez nią 
produktów oraz
(ii) zaleca jeden bądź kilka stosownych
instrumentów finansowych, zgodnie z 
preferencjami klienta, jego potrzebami, 
sytuacją finansową oraz jego sytuacją 
osobistą.

Or. en

Uzasadnienie

Firma inwestycyjna zawsze działa w najlepszym interesie klienta.

Poprawka 754
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by sposób, w jaki firma inwestycyjna 
wynagradza personel, wybiera 
przedstawicieli oraz inne firmy 
inwestycyjne nie był sprzeczny z jej 
zobowiązaniem do działania w najlepszym 
interesie klientów. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by w sytuacji, gdy personel 
doradza klientom detalicznym na temat 
instrumentów finansowych bądź je im 
sprzedaje, struktura wynagrodzenia tego 
personelu nie powodowała szkody dla ich 
zdolności wydawania obiektywnych 
rekomendacji, gdzie ma to zastosowanie, 
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lub zapewniania informacji w uczciwy, 
wyraźny i niewprowadzający w błąd 
sposób, w tym poprzez zapewnienie 
wynagrodzenia, które nie zależy tylko od 
celów sprzedaży lub opłacalności 
instrumentów finansowych i w żaden 
innych sposób nie prowadzi do 
nadmiernych sprzeczności interesów.

Or. en

Poprawka 755
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających dopuszczalne stosunki 
obrotu portfela i wynagrodzenia za tę 
usługę. 
EUNGiPW przedłoży Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia 31 grudnia 2014 r.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2012. 

Or. en

Poprawka 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Inwestor otrzymuje szczegółowe 
informacje na temat odliczeń, w tym za 
wynagrodzenie i koszty, podane zbiorczo. 
Informacje te powinny obejmować 
przedstawienie w długiej perspektywie ich 
wpływu względem zwrotu poprzez 
bezpośrednie porównanie zwrotu dla 
inwestora do całości odliczeń. Należy je 
dostarczyć przed dokonaniem inwestycji w 
formie stosownej prognozy zaś raz do 
roku dla każdej dokonanej inwestycji. 
EUNGiPW sporządza wytyczne dotyczące 
odpowiednich formatów prognoz i 
prezentacji.

Or. en

Uzasadnienie

Po uwzględnieniu poziomu skumulowanych odliczeń w przypadku niektórych inwestycji 
okazuje się, że faktyczny poziom zwrotu jest bardzo niski. Koszty te kryją się w warstwach 
inwestycji, a ich skala jest rzadko uświadamiana, bo podaje się je jako niskie 
oprocentowanie, dlatego tak istotne jest wskazanie ich faktycznego przełożenia na zwrot.

Poprawka 757
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Firma inwestycyjna będzie mogła 
wyraźnie uzgodnić z każdym z klientów 
lub potencjalnych klientów, że nie będzie 
im dostarczać porad inwestycyjnych, jeśli:
(i) będzie to jednoznaczna umowa, 
stosownie udokumentowana na 
przedumownym i umownym etapie 
inwestycji, a także
(ii) klienci lub potencjalni klienci są 
należycie poinformowani o tym, z jakimi 
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implikacjami i konsekwencjami wiąże się 
rezygnacja z usługi doradztwa 
inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Poprawka 758
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W przypadku gdy firma inwestycyjna 
świadczy usługi doradztwa, zarządzania 
portfelem lub inne usługi, w których 
klienci mogą być w zasadny sposób 
zależni od tego, czy firma działa w ich 
najlepszym interesie, państwa 
członkowskie dopilnowują, by firmy nie 
przyjmowały wynagrodzenia, prowizji lub 
korzyści pieniężnych, jeśli mogłoby to 
wpłynąć na świadczone usługi doradztwa 
lub decyzje podejmowane w imieniu 
klientów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy oczekiwać od firm, by te unikały otrzymywania płatności lub korzyści od osób trzecich 
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w sytuacjach, w których może to wywierać negatywny wpływ na obowiązek działania w 
najlepszym interesie ich klientów. Jednak pozostawia się tu państwom członkowskim 
margines swobody w odniesieniu do sposobu gwarantowania dbałości o interes klientów, przy 
uwzględnieniu specyfiki krajowego rynku.

Poprawka 759
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

skreślony

Or. en

Poprawka 760
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

6. W przypadku usług w zakresie 
zarządzania portfelem świadczonych na 
rzecz klientów branżowych lub 
detalicznych, zgodnie z art. 4 ust. 2, firma 
inwestycyjna przed zawarciem umowy 
informuje swoich klientów o 
spodziewanym wynagrodzeniu, prowizjach 
i wszelkich korzyściach pieniężnych, które 
mają zostać przekazane lub zapewnione 
przez jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
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działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku z usługami dostarczanymi 
klientom. Sprawozdania okresowe 
przedstawiane przez firmę inwestycyjną co 
sześć miesięcy zawierają informacje na 
temat wszelkiego wynagrodzenia, prowizji 
oraz wszelkich korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

Or. en

Poprawka 761
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów, chyba że:

a) klient został należycie poinformowany 
o takim wynagrodzeniu, prowizjach lub 
korzyściach pieniężnych przed 
otrzymaniem danej usługi,
b) wspomniane wynagrodzenie, prowizje 
lub korzyści pieniężne mają w 
ostatecznym rozrachunku przynieść 
korzyść klientowi.

Or. en
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Uzasadnienie

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely. 
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Poprawka 762
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

6. Firma inwestycyjna świadcząca usługę 
doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania 
portfelem na rzecz klientów detalicznych 
bądź sprzedająca instrumenty finansowe 
klientom detalicznym bez doradztwa 
otrzymuje wynagrodzenie za te usługi i 
inne ściśle powiązane usługi wyłącznie od 
klientów. W odniesieniu do wszystkich 
tych usług firma inwestycyjna:

(i) nie może przyjmować wynagrodzenia, 
prowizji ani żadnych korzyści pieniężnych 
lub niepieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej, nawet jeśli firma zamierza 
zwrócić koszt takich płatności klientom,
(ii) wyraźnie przedstawia klientom 
detalicznym pobierane opłaty w postaci 
określonej kwoty pieniężnej bądź w 
prostym ujęciu procentowym,
(iii) dystrybuując własne produkty, nie 
wiąże doradztwa, zarządzania portfelem 
lub opłat za dystrybucję z opłatami za 
produkt lecz przedstawia koszt takich 
usług osobno, na podstawie ich kosztu 
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ekonomicznego,
(iv) nie może oceniać wyników 
pracowników lub wyliczać wynagrodzenia 
pracowników w sposób wyraźnie 
uzależniony od wolumenu sprzedaży i 
zysków wygenerowanych przez nich dla 
firmy.

Or. en

Uzasadnienie

W Wielkiej Brytanii wprowadzono wyższe standardy ochrony konsumenta w postaci tzw. 
przeglądu sektora detalicznego (Retail Distribution Review). W interesie jednolitego rynku 
UE, a także, aby zapewnić ochronę wszystkim konsumentom UE oraz równe szanse w 
odniesieniu do doradców finansowych, należy stosować wspomniane wyższe standardy w 
dyrektywie MiFID.

Poprawka 763
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie doradztwa inwestycyjnego, 
zarządzania portfelem lub innych usług, w 
których klienci detaliczni mają prawo do 
polegania na jej osądzie, firma 
inwestycyjna:

a) otrzymuje wynagrodzenie tylko poprzez 
opłaty pokrywane przez klientów bądź w 
ich imieniu, nie zabiega o inne płatności 
lub korzyści w związku z tymi usługami i 
nie przyjmuje ich; oraz
b) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
innych korzyści wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
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trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

Or. en

Poprawka 764
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem na rzecz 
klientów branżowych lub detalicznych w 
rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 9 i 10 firma 
inwestycyjna informuje klientów przed 
zawarciem umowy o oczekiwanej skali 
zachęt. W sprawozdaniu okresowym 
ujawnia się wszystkie zachęty wypłacone 
lub otrzymane w poprzednim okresie.

Or. en

Uzasadnienie

Firmy inwestycyjne świadczące usługi w zakresie zarządzania portfelem finansowym nie 
mogą przyjmować świadczeń pieniężnych od stron trzecich w odniesieniu do tych usług 
(chyba że otrzymują je bezpośrednio od inwestorów). Wspomniane zobowiązanie nie 
uwzględnia tego, że klienci detaliczni i branżowi z reguły wymagają wyższego poziomu 
ochrony niż ich uprawnieni kontrahenci. W świetle tych informacji należałoby ograniczyć 
zakres rzeczonego zapisu do sytuacji, w której usługi zarządzania portfelem finansowym 
świadczy się na rzecz klientów detalicznych i branżowych.

Poprawka 765
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem lub 
doradztwa inwestycyjnego firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji, 
korzyści ani innych zachęt wypłacanych 
lub przekazywanych przez jakąkolwiek 
osobę trzecią lub osobę działającą w 
imieniu osoby trzeciej w związku ze 
świadczeniem tej usługi na rzecz klientów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zakazać pobierania prowizji od wszelkich form doradztwa inwestycyjnego, ponieważ 
prowadzi to do sprzeczności interesów doradcy inwestycyjnego i klienta.

Poprawka 766
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

6. W przypadku korzystania z usług w 
zakresie zarządzania portfelem klient ma 
możliwość, zgodnie z umową, 
otrzymywania informacji na temat
wynagrodzenia, prowizji bądź korzyści 
pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych firmie inwestycyjnej
przez jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej.

Or. nl

Poprawka 767
Astrid Lulling
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna szczegółowo lub ogólnie 
informuje, kiedy może pobierać 
wynagrodzenie, prowizje lub korzyści 
pieniężne od osób trzecich, a także, gdzie i 
w jaki sposób klienci mogą otrzymać 
szczegółowe informacje o takich 
płatnościach.

Or. en

Poprawka 768
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna przed zawarciem umowy 
informuje klienta o oczekiwanej skali 
zachęt. W sprawozdaniu okresowym 
ujawnia się wszystkie zachęty wypłacone
lub otrzymane w poprzednim okresie.

Or. en

Poprawka 769
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6



PE489.465v01-00 78/186 AM\901765PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem, doradztwa 
inwestycyjnego lub innych usług, w 
których klienci mają prawo do polegania 
na jej osądzie, firma inwestycyjna nie 
może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

Or. en

Poprawka 770
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów. Jeśli przewiduje się 
korzyści pieniężne, należy je przekazać 
inwestorowi.

Or. en

Poprawka 771
Arlene McCarthy
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W przypadku świadczenia usług z 
zakresu doradztwa inwestycyjnego lub 
zarządzania portfelem firma bądź 
jakakolwiek osoba działająca w imieniu 
firmy inwestycyjnej w związku ze 
świadczonymi usługami:
(i) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści wypłacanych lub przekazywanych 
przez jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej, a 
jedyną akceptowalną formą 
wynagrodzenia mogą być opłaty uiszczane 
przez klientów lub w ich imieniu,
(ii) zapewnia wyraźne informacje 
klientom co do taryfy opłat oraz, jeśli 
firma oferuje usługi w związku z własnym 
instrumentem finansowym bądź większą 
ich liczbą, zapewnia, by opłaty 
przedstawione były osobno dla każdego 
instrumentu finansowego,
(iii) dopilnowuje, by ani wynagrodzenie, 
nagrody lub świadczenia rzeczowe 
przyznawane pracownikom lub 
przedstawicielom zajmującym się 
doradzaniem na temat instrumentów 
finansowych i ich sprzedażą klientom 
detalicznym, ani przeglądy wyników pracy 
pracowników i przedstawicieli nie 
stanowiły dla nich zachęty do działań, 
które nie leżałyby w najlepszym interesie 
każdego z indywidualnych klientów 
detalicznych,
(iv) informuje klientów, czy zalecane 
instrumenty finansowe są ograniczone do 
instrumentów finansowych emitowanych 
lub dostarczanych przez podmioty ściśle 
powiązane z tą firmą inwestycyjną.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zakazać pobierania prowizji od wszelkich form doradztwa inwestycyjnego, ponieważ 
prowadzi to do sprzeczności interesów doradcy inwestycyjnego i klienta. Ponadto należy 
rozważyć praktyki w zakresie wynagrodzenia (za doradztwo i sprzedaż) w firmach oraz 
rozszerzyć zakaz na pobieranie prowizji za wszelkie doradztwo.

Poprawka 772
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by polityka firmy inwestycyjnej dotycząca 
wynagrodzenia pracowników, 
przedstawicieli i innych powiązanych firm 
inwestycyjnych nie była sprzeczna z jej 
działaniem w najlepszym interesie 
klientów. W przypadku pracowników, 
którzy świadczą usługę doradztwa w 
zakresie instrumentów finansowych na 
rzecz klientów detalicznym lub sprzedają 
je, państwa członkowskie dopilnowują, by 
wynagrodzenie otrzymywane przez nich 
od firmy nie wpływało na bezstronność 
pracowników podczas wydawania 
stosownych rekomendacji, odpowiedniego 
prowadzenia sprzedaży bądź 
przedstawiania informacji w takiej formie, 
by były jasne, uczciwe i nie wprowadzały 
w błąd. W takich przypadkach 
wynagrodzenie nie może zależeć wyłącznie 
od celów sprzedaży lub zysków, jakie 
firma czerpie z określonego instrumentu 
finansowego.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki zapisom w tym ustępie państwa członkowskie będą mogły podejmować działania w 
zakresie praktyk dotyczących wynagrodzenia w firmach, aby przeciwdziałać ryzyku 
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stronniczego doradztwa i stronniczej sprzedaży instrumentów finansowych klientom. Systemy 
wynagrodzenia, takie jak bonusy za wysoką sprzedaż powiązane z określonymi instrumentami 
finansowymi, nie powinny być stosowane, jeśli istnieje ryzyko, że firma inwestycyjna udzieli 
niestosownej rekomendacji lub sprzeda klientom niewłaściwe produkty lub usługi.

Poprawka 773
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Firma inwestycyjna nie może 
oferować lub przekazywać żadnego 
wynagrodzenia, prowizji lub korzyści 
pieniężnych bądź niepieniężnych innej 
firmie inwestycyjnej lub osobie trzeciej na 
korzyść innej firmy za doradztwo, 
sprzedaż lub zarządzanie instrumentami 
finansowymi klientów detalicznych bądź 
inne powiązane usługi świadczone przez 
inną firmę.

Or. en

Uzasadnienie

W Wielkiej Brytanii wprowadzono wyższe standardy ochrony konsumenta w postaci tzw. 
przeglądu sektora detalicznego (Retail Distribution Review). W interesie jednolitego rynku 
UE, a także, aby zapewnić ochronę wszystkim konsumentom UE oraz równe szanse w 
odniesieniu do doradców finansowych, należy stosować wspomniane wyższe standardy w 
dyrektywie MiFID.

Poprawka 774
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Firma inwestycyjna świadcząca usługę 
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doradztwa lub sprzedaży instrumentów 
finansowych klientom detalicznym 
dopilnowuje, by jej pracownicy nie 
otrzymywali wynagrodzenia, a wyniki ich 
pracy nie były oceniane, jeśli miałoby to 
być sprzeczne z ich obowiązkiem do 
działania w najlepszym interesie klientów. 
Mowa tu zwłaszcza o tym, by firma nie 
wprowadzała żadnych mechanizmów 
dotyczących wynagrodzenia lub innych 
obszarów, które gwarantowałyby korzyści 
pracownikom, jeśli ci rekomendowaliby 
określony produkt finansowy klientom 
detalicznym w sytuacji, gdy firma mogłaby 
zaoferować inne instrumenty finansowe, 
które lepiej odpowiadałyby potrzebom 
klientów.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją Urzędu Regulacji Rynków Finansowych.

Poprawka 775
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Firma inwestycyjna świadcząca usługę 
doradztwa lub sprzedaży instrumentów 
finansowych klientom detalicznym 
dopilnowuje, by jej pracownicy nie 
otrzymywali wynagrodzenia, a wyniki ich 
pracy nie były oceniane, jeśli miałoby to 
być sprzeczne z ich obowiązkiem do 
działania w najlepszym interesie klientów. 
Mowa tu zwłaszcza o tym, by firma nie 
wprowadzała żadnych mechanizmów 
dotyczących wynagrodzenia lub innych 
obszarów, które gwarantowałyby korzyści 
pracownikom, jeśli ci rekomendowaliby 
określony produkt finansowy klientom 
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detalicznym w sytuacji, gdy firma mogłaby 
zaoferować inne instrumenty finansowe, 
które lepiej odpowiadałyby potrzebom 
klientów.

Or. en

Poprawka 776
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy usługa inwestycyjna 
jest oferowana wraz z inną usługą lub 
produktem w ramach pakietu lub jako 
warunek tej samej umowy lub pakietu, 
firma inwestycyjna informuje klienta o 
tym, czy możliwy jest osobny zakup 
poszczególnych elementów, oraz 
udostępnia osobne zestawienie kosztów i 
opłat dla każdego z tych elementów.

skreślony

EUNGiPW opracowuje do dnia [] oraz 
okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 
oceny praktyk sprzedaży wiązanych i 
nadzoru nad nimi, wskazujące w 
szczególności sytuacje, w których praktyki 
sprzedaży wiązanej są niezgodne z 
wymogiem określonym w ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Spełnienie wymogów dotyczących wytycznych EUNGiPW przysparza znacznych trudności, 
zaś z perspektywy oszczędności wymogi te są w sposób niedopuszczalny nieproporcjonalne w 
stosunku do prawdopodobnie zwiększonej przejrzystości.

Poprawka 777
Astrid Lulling
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy usługa inwestycyjna 
jest oferowana wraz z inną usługą lub 
produktem w ramach pakietu lub jako 
warunek tej samej umowy lub pakietu, 
firma inwestycyjna informuje klienta o 
tym, czy możliwy jest osobny zakup 
poszczególnych elementów, oraz 
udostępnia osobne zestawienie kosztów i 
opłat dla każdego z tych elementów.

skreślony

EUNGiPW opracowuje do dnia [] oraz 
okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 
oceny praktyk sprzedaży wiązanych i 
nadzoru nad nimi, wskazujące w 
szczególności sytuacje, w których praktyki 
sprzedaży wiązanej są niezgodne z 
wymogiem określonym w ust. 1.

Or. en

Poprawka 778
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy usługa inwestycyjna jest 
oferowana wraz z inną usługą lub 
produktem w ramach pakietu lub jako 
warunek tej samej umowy lub pakietu, 
firma inwestycyjna informuje klienta o 
tym, czy możliwy jest osobny zakup 
poszczególnych elementów, oraz 
udostępnia osobne zestawienie kosztów i 
opłat dla każdego z tych elementów.

W przypadku gdy usługa inwestycyjna jest 
oferowana wraz z inną usługą lub 
produktem w ramach pakietu lub jako 
warunek tej samej umowy lub pakietu, 
firma inwestycyjna informuje klienta o 
tym, czy możliwy jest osobny zakup 
poszczególnych elementów, oraz 
udostępnia osobne zestawienie kosztów i 
opłat dla każdego z tych elementów. 
Produkty inwestycyjne nie mogą być 
oferowane w ramach sprzedaży 
warunkowej z innymi produktami 
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inwestycyjnymi, lokatami lub usługami 
finansowymi za wyjątkiem rachunku 
bieżącego lub rachunku papierów 
wartościowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z propozycji Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 779
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy usługa inwestycyjna jest 
oferowana wraz z inną usługą lub 
produktem w ramach pakietu lub jako 
warunek tej samej umowy lub pakietu, 
firma inwestycyjna informuje klienta o 
tym, czy możliwy jest osobny zakup 
poszczególnych elementów, oraz 
udostępnia osobne zestawienie kosztów i 
opłat dla każdego z tych elementów.

W przypadku gdy usługa inwestycyjna jest 
oferowana wraz z inną usługą lub 
produktem w ramach pakietu lub jako 
warunek tej samej umowy lub pakietu, 
firma inwestycyjna informuje klienta o 
tym, czy możliwy jest osobny zakup 
poszczególnych elementów, oraz 
udostępnia osobne zestawienie kosztów i 
opłat dla każdego z tych elementów. 
Inwestorom detalicznym nie można 
oferować produktów łączących produkty 
inwestycyjne z produktami 
oszczędnościowymi.

Or. en

Poprawka 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje do dnia [] oraz EUNGiPW, we współpracy z Europejskim 
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okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 
oceny praktyk sprzedaży wiązanych i 
nadzoru nad nimi, wskazujące w 
szczególności sytuacje, w których praktyki 
sprzedaży wiązanej są niezgodne z 
wymogiem określonym w ust. 1.

Urzędem Nadzoru Bankowego oraz 
Europejskim Urzędem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, poprzez wspólny komitet,
opracowuje do dnia [] oraz okresowo 
aktualizuje wytyczne w zakresie oceny 
praktyk sprzedaży wiązanych i nadzoru 
nad nimi, wskazujące w szczególności 
sytuacje, w których praktyki sprzedaży 
wiązanej są niezgodne z wymogiem 
określonym w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca wspomnianych trzech urzędów nadzoru przy opracowywaniu wytycznych jest 
szczególnie istotna w przypadku sprzedaży wiązanej, ponieważ są w nią wyraźnie 
zaangażowane inne sektory finansowe, takie jak ubezpieczenia czy bankowość (sugestia 
EBC).

Poprawka 781
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje do dnia [] oraz 
okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 
oceny praktyk sprzedaży wiązanych i 
nadzoru nad nimi, wskazujące w 
szczególności sytuacje, w których praktyki 
sprzedaży wiązanej są niezgodne z 
wymogiem określonym w ust. 1.

EUNGiPW, we współpracy z Europejskim 
Urzędem Nadzoru Bankowego oraz 
Europejskim Urzędem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, poprzez wspólny komitet,
opracowuje do dnia [] oraz okresowo 
aktualizuje wytyczne w zakresie oceny 
praktyk sprzedaży wiązanych i nadzoru 
nad nimi, wskazujące w szczególności 
sytuacje, w których praktyki sprzedaży 
wiązanej są niezgodne z wymogiem 
określonym w ust. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Współpraca wspomnianych trzech urzędów nadzoru przy opracowywaniu wytycznych jest 
szczególnie istotna w przypadku sprzedaży wiązanej, ponieważ są w nią wyraźnie 
zaangażowane inne sektory finansowe, takie jak ubezpieczenia czy bankowość

Poprawka 782
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje do dnia [] oraz 
okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 
oceny praktyk sprzedaży wiązanych i 
nadzoru nad nimi, wskazujące w 
szczególności sytuacje, w których praktyki 
sprzedaży wiązanej są niezgodne z 
wymogiem określonym w ust. 1.

EUNGiPW opracowuje do dnia [] oraz 
okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 
oceny praktyk sprzedaży wiązanych i 
nadzoru nad nimi, wskazujące w 
szczególności sytuacje, w których praktyki 
sprzedaży wiązanej są niezgodne z 
wymogiem określonym w ust. 1 i w art. 25.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o propozycję Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 783
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
mających na celu zapewnienie 
przestrzegania przez firmy inwestycyjne 
zasad określonych w niniejszym artykule 
przy świadczeniu usług inwestycyjnych 

skreślony
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lub dodatkowych na rzecz swoich 
klientów. W tych aktach delegowanych 
uwzględnia się:
a) charakter oferowanych lub 
świadczonych na rzecz klienta lub 
potencjalnego klienta usług z 
uwzględnieniem rodzaju, celu, wielkości 
i częstotliwości transakcji;
b) charakter oferowanych lub 
rozważanych produktów, w tym różne 
rodzaje instrumentów finansowych i lokat, 
o których mowa w art. 1 ust. 2;
c) detaliczny lub branżowy charakter 
klienta lub potencjalnych klientów lub, w 
przypadku ust. 3, ich klasyfikację jako 
uprawnionych kontrahentów.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę różnorodność usług inwestycyjnych oferowanych w UE, należałoby dać 
państwom członkowskim odpowiedni margines swobody, aby mogły uwzględnić różnice w 
krajowym wdrażaniu dyrektywy. Dlatego działanie to nie jest konieczne.

Poprawka 784
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
osoby fizyczne świadczące na rzecz 
klientów jakiekolwiek usługi w zakresie 
doradztwa inwestycyjnego bądź, w 
stosownych przypadkach, w zakresie 
dodatkowego doradztwa inwestycyjnego 
posiadały odpowiedni poziom wiedzy i 
kompetencji oparty na uznanych 
kwalifikacjach.

Or. en
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Uzasadnienie

W każdym państwie członkowskim powinien obowiązywać minimalny poziom kwalifikacji, 
którym wykazać się muszą osoby sprzedające produkty finansowe klientom detalicznym, 
jednak powinien on być określany zgodnie ze specyfiką danego państwa członkowskiego, 
ponieważ w każdym z nich istnieją różnice co do wiedzy i doświadczenia inwestorów.

Poprawka 785
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Aby świadczyć usługi z zakresu 
doradztwa inwestycyjnego inwestorom 
detalicznym doradcy muszą spełnić 
standardowe minimalne wymogi 
wyznaczone na szczeblu europejskim w 
zakresie kwalifikacji. EUNGiPW 
opracowuje wiążące standardy techniczne, 
określające obowiązkowe elementy 
podstawowych programów poświadczania 
kwalifikacji i szkoleń. EUNGiPW 
uzgadnia z właściwymi krajowymi 
organami, jakie istniejące kwalifikacji 
mają zostać uznane za równoważne wobec 
tego standardu.

Or. en

Poprawka 786
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a
1. Państwa członkowskie wymagają, by 
firma inwestycyjna, która korzysta z 
wewnętrznego systemu kojarzenia zleceń, 
zgłosiła się do właściwych organów w celu 
uzyskania uprzedniego zezwolenia. Przed 



PE489.465v01-00 90/186 AM\901765PL.doc

PL

udzieleniem takiego zezwolenia właściwy 
organ dopilnowuje, by system ten:
a) objęty był przyjętą w firmie polityką 
najlepszej realizacji zleceń,
b) nie przyznawał żadnemu rodzajowi 
uczestników żadnych szczególnych 
przywilejów w odniesieniu do informacji 
bądź realizacji zleceń,
c) nie był powiązany z żadnym innym 
wewnętrznym systemem kojarzenia zleceń,
d) umożliwiał każdemu uczestnikowi 
wybór rodzaju kontrahenta, z którym 
zgadza się realizować zlecenia,
e) miał określone dane identyfikacyjne w 
związku z potransakcyjnymi obowiązkami
dotyczącymi przejrzystości.
W odniesieniu do lit. b) w stosownych 
przypadkach należy szczególnie zadbać o 
to, by zlecenia realizowane na własny 
rachunek traktowane były przez firmę 
inwestycyjną w identyczny sposób co 
zlecenia realizowane w imieniu stron
trzecich.
EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia, jakiego rodzaju 
kontrahenci muszą spełnić minimalny 
wymóg dotyczący podania danych 
identyfikacyjnych wewnętrznych 
systemów realizacji zleceń.
ESMA 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.: należy wstawić datę.

Or. fr
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Poprawka 787
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy były odpowiedzialne za 
wdrażanie zapisów dotyczących ochrony 
inwestora określonych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 788
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24b
Właściwe organy wymagają 
przekształcenia w MTF wewnętrznych 
systemów kojarzenia transakcji, jeśli 
przewyższają one odsetek sumy transakcji 
wykonywanych przez wszystkie systemy 
obrotu przekraczający określony pułap.
EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia procedur wyliczania 
tego pułapu.
ESMA przedstawi Komisji te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
do dnia [...]*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych zgodnie z art. 15 
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rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
______________
* Dz.U.: należy wstawić datę.

Or. fr

Poprawka 789
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24b
Państwa członkowskie mogą powołać 
niezależne organy, które, oprócz organów 
właściwych, będą monitorować rynki i 
zatwierdzać stosowność produktów dla 
inwestorów detalicznych.

Or. en

Poprawka 790
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Świadcząc usługi doradztwa 
inwestycyjnego lub zarządzania portfelem, 
firma inwestycyjna uzyskuje niezbędne 
informacje dotyczące wiedzy 
i doświadczenia klientów lub 
potencjalnych klientów w dziedzinie 
inwestycji odpowiedniej do określonego 
rodzaju produktu czy usługi, jego sytuacji 
finansowej oraz celów inwestycyjnych, tak 

1. Świadcząc usługi w zakresie 
informowania o produktach, doradztwa 
inwestycyjnego lub zarządzania portfelem, 
firma inwestycyjna uzyskuje niezbędne 
informacje dotyczące wiedzy 
i doświadczenia klientów lub 
potencjalnych klientów w dziedzinie 
inwestycji odpowiedniej do określonego 
rodzaju produktu czy usługi, jego sytuacji 
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aby firma mogła polecić klientowi lub 
potencjalnemu klientowi odpowiednie dla 
niego usługi inwestycyjne i instrumenty 
finansowe.

finansowej z uwzględnieniem zobowiązań 
kredytowych, bieżącej ekspozycji na 
ryzyko oraz poniesionych strat 
finansowych oraz celów inwestycyjnych, 
tak aby firma mogła polecić klientowi lub 
potencjalnemu klientowi odpowiednie dla 
niego usługi inwestycyjne i instrumenty 
finansowe.

EUNGiPW opracowuje do dnia [...]* 
wytyczne dotyczące minimalnego zakresu 
informacji, które należy zapewnić 
klientom, a także dotyczące oceny 
przydatności danego instrumentu 
finansowego lub usługi.
_________________
*Dz.U.: proszę wstawić datę:...

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka na podstawie propozycji Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 791
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Świadcząc usługi doradztwa 
inwestycyjnego lub zarządzania portfelem, 
firma inwestycyjna uzyskuje niezbędne 
informacje dotyczące wiedzy 
i doświadczenia klientów lub 
potencjalnych klientów w dziedzinie 
inwestycji odpowiedniej do określonego 
rodzaju produktu czy usługi, jego sytuacji 
finansowej oraz celów inwestycyjnych, tak 
aby firma mogła polecić klientowi lub 
potencjalnemu klientowi odpowiednie dla 
niego usługi inwestycyjne i instrumenty 
finansowe.

1. Świadcząc usługi doradztwa 
inwestycyjnego lub zarządzania portfelem, 
firma inwestycyjna uzyskuje niezbędne 
informacje dotyczące wiedzy 
i doświadczenia klientów lub 
potencjalnych klientów w dziedzinie 
inwestycji odpowiedniej do określonego 
rodzaju produktu czy usługi, jego sytuacji 
finansowej oraz celów inwestycyjnych (w 
tym tolerancji na ryzyko), tak aby firma 
mogła polecić klientowi lub potencjalnemu 
klientowi odpowiednie dla niego usługi 
inwestycyjne i instrumenty finansowe.
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Or. en

Poprawka 792
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Świadcząc usługi w zakresie 
informowania o produktach, doradztwa 
inwestycyjnego lub zarządzania portfelem, 
firma inwestycyjna wykazuje, że spośród 
gamy produktów oferowanych przez firmę 
to właśnie sprzedany produkt najlepiej 
spełniał potrzeby klientów.

Or. en

Poprawka 793
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Świadcząc usługi w zakresie 
informowania o produktach, doradztwa 
inwestycyjnego lub zarządzania portfelem, 
firma inwestycyjna ocenia, czy dana 
inwestycja jest odpowiednia dla 
określonego klienta, zwłaszcza jeśli ma on 
czynne zobowiązania pożyczkowe. W 
przypadku uznania, że w danej chwili 
inwestycja nie jest stosowna, firma 
inwestycyjna wydaje klientowi ostrzeżenie.

Or. en
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Poprawka 794
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
firmy inwestycyjne świadczące usługi 
inwestycyjne, inne niż określone w ust. 1, 
zwróciły się do klienta lub potencjalnego 
klienta z prośbą o przekazanie informacji 
dotyczących jego wiedzy i doświadczenia 
w dziedzinie inwestycji, odpowiedniej do 
określonego rodzaju oferowanego lub 
wymaganego produktu lub usługi, tak aby 
firma inwestycyjna mogła dokonać oceny, 
czy przewidziana usługa inwestycyjna lub 
produkt są odpowiednie dla klienta.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
firmy inwestycyjne świadczące usługi 
inwestycyjne, inne niż określone w ust. 1, 
zwróciły się do klienta lub potencjalnego
klienta z prośbą o przekazanie informacji 
dotyczących jego wiedzy i doświadczenia 
w dziedzinie inwestycji, odpowiedniej do 
określonego rodzaju oferowanego lub 
wymaganego produktu lub usługi, tak aby 
firma inwestycyjna mogła dokonać oceny, 
czy przewidziana usługa inwestycyjna lub 
produkt są odpowiednie dla klienta. Nie 
ma to zastosowania do usługi w zakresie 
zabezpieczenia i administracji 
instrumentów finansowych zgodnie z 
postanowieniami sekcji A ust. 9 
załącznika I.

Or. en

Poprawka 795
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje do dnia [...]* 
wytyczne dotyczące minimalnego zakresu 
informacji, o które należy pytać klientów 
w odniesieniu do ich wiedzy i 
doświadczenia w zakresie inwestycji, 
istotnych z punktu widzenia określonego 
rodzaju produktu lub usługi, które im się 
oferuje lub z których chcą skorzystać, a 
także pod kątem oceny, czy dany produkt 
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lub usługa są odpowiednie, biorąc pod 
uwagę wiedzę i doświadczenie klienta.
___________________
*Dz.U.: proszę wstawić datę:...

Or. en

Poprawka 796
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by firmy inwestycyjne oferujące produkty 
pakietowe w ramach sprzedaży wiązanej 
zgodnie z art. 24 ust. 7 oceniały osobno 
każdy produkt pod względem tego, czy jest 
on odpowiedni dla danego inwestora, a 
także, czy odpowiedni jest cały pakiet.

Or. en

Poprawka 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie umożliwiają 
firmom inwestycyjnym świadczącym 
usługi dotyczące wyłącznie realizacji lub 
otrzymywania i przekazywania zleceń 
klientów, jednocześnie świadczącym bądź 
nieświadczącym usług dodatkowych, z 
wyłączeniem usług dodatkowych 
określonych w załączniku 1 sekcja B ust. 
1, świadczenie tych usług inwestycyjnych 

Państwa członkowskie umożliwiają 
firmom inwestycyjnym świadczącym 
usługi dotyczące wyłącznie realizacji lub 
otrzymywania i przekazywania zleceń 
klientów, jednocześnie świadczącym bądź 
nieświadczącym usług dodatkowych, 
świadczenie tych usług inwestycyjnych bez 
potrzeby uzyskania informacji lub 
dokonywania uzgodnień przewidzianych 
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bez potrzeby uzyskania informacji lub 
dokonywania uzgodnień przewidzianych 
w ust. 2, jeżeli wypełnione są wszystkie 
podane poniżej warunki:

w ust. 2, jeżeli wypełnione są wszystkie 
podane poniżej warunki:

Or. en

Poprawka 798
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie umożliwiają 
firmom inwestycyjnym świadczącym 
usługi dotyczące wyłącznie realizacji lub 
otrzymywania i przekazywania zleceń 
klientów, jednocześnie świadczącym bądź 
nieświadczącym usług dodatkowych, z 
wyłączeniem usług dodatkowych 
określonych w załączniku 1 sekcja B pkt 
1, świadczenie tych usług inwestycyjnych 
bez potrzeby uzyskania informacji lub 
dokonywania uzgodnień przewidzianych 
w ust. 2, jeżeli wypełnione są wszystkie 
podane poniżej warunki:

Państwa członkowskie umożliwiają 
firmom inwestycyjnym świadczącym 
usługi dotyczące wyłącznie realizacji lub 
otrzymywania i przekazywania zleceń 
klientów, jednocześnie świadczącym bądź 
nieświadczącym usług dodatkowych, 
świadczenie tych usług inwestycyjnych bez 
potrzeby uzyskania informacji lub 
dokonywania uzgodnień przewidzianych 
w ust. 2, jeżeli wypełnione są wszystkie 
podane poniżej warunki:

Or. en

Poprawka 799
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie umożliwiają 
firmom inwestycyjnym świadczącym 
usługi dotyczące wyłącznie realizacji lub 
otrzymywania i przekazywania zleceń 

Państwa członkowskie umożliwiają 
firmom inwestycyjnym świadczącym 
usługi dotyczące wyłącznie realizacji lub 
otrzymywania i przekazywania zleceń 
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klientów, jednocześnie świadczącym bądź 
nieświadczącym usług dodatkowych, z 
wyłączeniem usług dodatkowych 
określonych w załączniku 1 sekcja B pkt 
1, świadczenie tych usług inwestycyjnych 
bez potrzeby uzyskania informacji lub 
dokonywania uzgodnień przewidzianych 
w ust. 2, jeżeli wypełnione są wszystkie 
podane poniżej warunki:

klientów, jednocześnie świadczącym bądź 
nieświadczącym usług dodatkowych, 
świadczenie tych usług inwestycyjnych bez 
potrzeby uzyskania informacji lub 
dokonywania uzgodnień przewidzianych 
w ust. 2, jeżeli wypełnione są wszystkie 
podane poniżej warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie równych szans przyznawania pożyczek lub kredytów. 
Zgodnie z pierwotnym wnioskiem osoby trzecie mogłyby przyznawać pożyczki lub kredyty 
klientom bez stosowania się do obowiązków określonych w niniejszym artykule.

Poprawka 800
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) usługi dotyczą dowolnego z poniższych
instrumentów finansowych:

a) usługi nie dotyczą instrumentów 
finansowych, które, ze względu na 
wbudowane instrumenty pochodne, 
posiadaną strukturę bądź ponieważ są 
uważane za niepłynne, utrudniają 
klientom zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka.

Or. en

Poprawka 801
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) akcji dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub równorzędnym 
rynku państwa trzeciego, lub na MTF, w 
przypadku gdy są to akcje przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem akcji przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania niebędących 
UCITS oraz akcji, które zawierają 
wbudowany instrument pochodny;

skreślony

Or. en

Poprawka 802
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) akcji dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub równorzędnym rynku 
państwa trzeciego, lub na MTF, w 
przypadku gdy są to akcje przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem akcji przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania niebędących 
UCITS oraz akcji, które zawierają 
wbudowany instrument pochodny;

1. akcji dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub równorzędnym rynku 
państwa trzeciego, lub na MTF, w 
przypadku gdy są to akcje przedsiębiorstw, 

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ instrumenty notowane i sprzedawane na rynkach regulowanych podlegają 
wspólnym przepisom UE w zakresie publikowania informacji, ujawniania kluczowych faktów 
lub podlegają konkretnym zapisom w zakresie zarządzania ryzykiem i w zakresie depozytów 
(UCITS i AFI), inwestorzy powinni mieć możliwość ich realizacji.

Poprawka 803
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) akcji dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub równorzędnym rynku 
państwa trzeciego, lub na MTF, w 
przypadku gdy są to akcje przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem akcji przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania niebędących 
UCITS oraz akcji, które zawierają 
wbudowany instrument pochodny;

(i) akcji dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub równorzędnym rynku 
państwa trzeciego, lub na MTF, w 
przypadku gdy są to akcje przedsiębiorstw;

Or. en

Uzasadnienie

Instrumenty notowane i sprzedawane na rynkach regulowanych podlegają już prawodawstwu 
UE w zakresie ujawniania kluczowych informacji bądź też podlegają zapisom dotyczącym 
zarządzania ryzykiem. Dlatego inwestorzy powinni mieć możliwość realizacji tego typu 
produktów.

Poprawka 804
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) akcji dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub równorzędnym rynku 
państwa trzeciego, lub na MTF, w 
przypadku gdy są to akcje przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem akcji przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania niebędących 
UCITS oraz akcji, które zawierają 
wbudowany instrument pochodny;

(i) akcji dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub równorzędnym rynku 
państwa trzeciego, lub na MTF, w 
przypadku gdy są to akcje przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem akcji, które zawierają 
wbudowany instrument pochodny;

Or. en
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Poprawka 805
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) akcji dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub równorzędnym rynku 
państwa trzeciego, lub na MTF, w 
przypadku gdy są to akcje przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem akcji przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania niebędących 
UCITS oraz akcji, które zawierają 
wbudowany instrument pochodny;

(i) akcji dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub równorzędnym rynku 
państwa trzeciego, lub na MTF, w 
przypadku gdy są to akcje przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem akcji przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania niebędących 
UCITS oraz akcji, które zawierają 
wbudowany instrument pochodny, chyba 
że instrument ten nie zwiększa ryzyka po 
stronie inwestora;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dopilnowanie, by instrument pochodny nie zwiększał ryzyka po stronie 
inwestora końcowego.

Poprawka 806
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) obligacji lub innych form 
sekurytyzowanego długu, dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
równorzędnym rynku państwa trzeciego 
lub na MTF, z wyłączeniem tych 
instrumentów, w które wbudowany jest 
instrument pochodny lub które posiadają 
strukturę utrudniającą klientowi 
zrozumienie związanego z nimi ryzyka;

skreślony

Or. en
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Poprawka 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) obligacji lub innych form 
sekurytyzowanego długu, dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
równorzędnym rynku państwa trzeciego 
lub na MTF, z wyłączeniem tych 
instrumentów, w które wbudowany jest 
instrument pochodny lub które posiadają 
strukturę utrudniającą klientowi 
zrozumienie związanego z nimi ryzyka;

(ii) obligacji lub innych form 
sekurytyzowanego długu, dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
równorzędnym rynku państwa trzeciego 
lub na MTF, z wyłączeniem tych
instrumentów;

Or. en

Uzasadnienie

Instrumenty notowane i sprzedawane na rynkach regulowanych podlegają już prawodawstwu 
UE w zakresie ujawniania kluczowych informacji bądź też podlegają zapisom dotyczącym 
zarządzania ryzykiem. Dlatego inwestorzy powinni mieć możliwość realizacji tego typu 
produktów.

Poprawka 808
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) obligacji lub innych form 
sekurytyzowanego długu, dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
równorzędnym rynku państwa trzeciego 
lub na MTF, z wyłączeniem tych 
instrumentów, w które wbudowany jest 
instrument pochodny lub które posiadają 
strukturę utrudniającą klientowi 
zrozumienie związanego z nimi ryzyka;

2. obligacji lub innych form 
sekurytyzowanego długu, dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
równorzędnym rynku państwa trzeciego 
lub na MTF, z wyłączeniem tych 
instrumentów, dla których wyemitowano 
prospekt emisyjny;
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Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ instrumenty notowane i sprzedawane na rynkach regulowanych podlegają 
wspólnym przepisom UE w zakresie publikowania informacji, ujawniania kluczowych faktów 
lub podlegają konkretnym zapisom w zakresie zarządzania ryzykiem i w zakresie depozytów 
(UCITS i AFI), inwestorzy powinni mieć możliwość ich realizacji.

Poprawka 809
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) obligacji lub innych form 
sekurytyzowanego długu, dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
równorzędnym rynku państwa trzeciego 
lub na MTF, z wyłączeniem tych 
instrumentów, w które wbudowany jest 
instrument pochodny lub które posiadają 
strukturę utrudniającą klientowi 
zrozumienie związanego z nimi ryzyka;

(ii) obligacji lub innych form 
sekurytyzowanego długu, dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
równorzędnym rynku państwa trzeciego 
lub na MTF, z wyłączeniem tych 
instrumentów, w które wbudowany jest 
instrument pochodny lub które posiadają 
strukturę, która utrudniałaby klientowi 
zrozumienie związanego z nimi ryzyka, 
lub jeśli instrument ten nie zwiększa 
ryzyka po stronie inwestora;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dopilnowanie, by instrument pochodny nie zwiększał ryzyka po stronie 
inwestora końcowego.

Poprawka 810
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) instrumentów rynku pieniężnego z 
wyłączeniem instrumentów obejmujących 
wbudowany instrument pochodny lub 
posiadających strukturę utrudniającą 
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka;

skreślony

Or. en

Poprawka 811
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) instrumentów rynku pieniężnego z 
wyłączeniem instrumentów obejmujących 
wbudowany instrument pochodny lub 
posiadających strukturę utrudniającą 
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka;

3. instrumentów rynku pieniężnego;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ instrumenty notowane i sprzedawane na rynkach regulowanych podlegają 
wspólnym przepisom UE w zakresie publikowania informacji, ujawniania kluczowych faktów 
lub podlegają konkretnym zapisom w zakresie zarządzania ryzykiem i w zakresie depozytów 
(UCITS i AFI), inwestorzy powinni mieć możliwość ich realizacji.

Poprawka 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) instrumentów rynku pieniężnego z 
wyłączeniem instrumentów obejmujących 
wbudowany instrument pochodny lub 
posiadających strukturę utrudniającą 
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka;

(iii) instrumentów rynku pieniężnego;

Or. en

Uzasadnienie

Instrumenty notowane i sprzedawane na rynkach regulowanych podlegają już prawodawstwu 
UE w zakresie ujawniania kluczowych informacji bądź też podlegają zapisom dotyczącym 
zarządzania ryzykiem. Dlatego inwestorzy powinni mieć możliwość realizacji tego typu 
produktów.

Poprawka 813
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) instrumentów rynku pieniężnego z 
wyłączeniem instrumentów obejmujących 
wbudowany instrument pochodny lub 
posiadających strukturę utrudniającą
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka;

(iii) instrumentów rynku pieniężnego z 
wyłączeniem instrumentów obejmujących 
wbudowany instrument pochodny lub 
posiadających struktur, która utrudniałaby
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka, lub jeśli instrument ten nie 
zwiększa ryzyka po stronie inwestora;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dopilnowanie, by instrument pochodny nie zwiększał ryzyka po stronie 
inwestora końcowego.
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Poprawka 814
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji 583/2010;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dopóki nie ma prawnej decyzji na temat przydatności określonych produktów UCITS dla 
inwestorów detalicznych, w art. 25 ust. 3 ppkt (v) należy uwzględnić zwolnienie ich z 
kryterium odpowiedniości. Naszym zadaniem jest zdefiniowanie UCITS w przeglądzie 
dyrektywy w sprawie funduszy UCITS, w której gwarantuje się odpowiedniość wszystkich 
UCITS dla klientów detalicznych.

Poprawka 815
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji 583/2010;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie produktu kompleksowego lub niekompleksowego nie odpowiada rzeczywistości 
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funkcjonowania UCITS.

Poprawka 816
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji 583/2010;

skreślony

Or. en

Poprawka 817
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji 583/2010;

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS);

Or. en

Poprawka 818
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji 583/2010;

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS);

Or. en

Uzasadnienie

Cieszące się dużym powodzeniem UCITS mogłyby stracić na popularności wśród organów 
regulacyjnych i inwestorów spoza UE, jeśli niektóre z UCIT nie byłyby już automatycznie 
uważane za niekompleksowe, ponieważ mogą się one wtedy wydawać nieodpowiednie dla 
klientów detalicznych. Ucierpieć na tym mogłoby również zaufanie europejskich inwestorów 
względem UCITS. Złożoność nie jest tym samym co ryzyko. Wręcz przeciwnie – wiele cech 
UCITS pozwala ograniczyć ponoszone przez inwestorów ryzyko, którego poziom jest wysoki w 
przypadku standardowych instrumentów finansowych takich jak akcje czy obligacje.

Poprawka 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji 583/2010;

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS);

Or. en

Poprawka 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji 583/2010;

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS);

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie kategorii UCITS mogłoby wywołać wątpliwości dotyczące tego, czy obecne 
ramy prawne w zakresie UCITS są odpowiednie. Złożoność, która wynika z innowacyjnego 
zarządzania aktywami, nie musi pociągać za sobą wyższego ryzyka z perspektywy wyników 
inwestycji. Należy więc położyć nacisk nie na samą złożoność, ale raczej na to, że klientom 
trudno jest zrozumieć, jakim ryzykiem obarczone są poszczególne instrumenty. Kwestią tą 
należałoby zająć się w ramach obowiązujących obecnie ram prawnych dotyczących UCITS a 
nie w MiFID.

Poprawka 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji 583/2010;

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS);

Or. en

Uzasadnienie

Instrumenty notowane i sprzedawane na rynkach regulowanych i podlegają już 
prawodawstwu UE w zakresie ujawniania kluczowych informacji bądź też podlegają zapisom 
dotyczącym zarządzania ryzykiem. Dlatego inwestorzy powinni mieć możliwość realizacji 
tego typu produktów.
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Poprawka 822
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji 583/2010;

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS);

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją, UCITS są niekompleksowymi instrumentami finansowymi. Spełniają one 
wszystkie istotne wymogi wynikające z obowiązującej definicji w art. 38 dyrektywy 
wykonawczej MiFID, a ponadto dostarcza się je obecnie wraz z „kluczowymi informacjami 
dla inwestora”, aby w ten sposób zagwarantować lepszą ochronę inwestora. Rozróżnianie 
poszczególnych funduszy pociąga za sobą zbędne obciążenia biurokratyczne i osłabia markę 
UCITS, nie gwarantuje bowiem inwestorom lepszej ochrony.

Poprawka 823
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji 583/2010;

4. akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
bądź AFI zdefiniowanych w dyrektywie 
2011/61/UE, jeśli oferuje się je 
inwestorom detalicznym;

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ instrumenty notowane i sprzedawane na rynkach regulowanych podlegają 
wspólnym przepisom UE w zakresie publikowania informacji, ujawniania kluczowych faktów 
lub podlegają konkretnym zapisom w zakresie zarządzania ryzykiem i w zakresie depozytów 
(UCITS i AFI), inwestorzy powinni mieć możliwość ich realizacji.

Poprawka 824
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji 583/2010;

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji 583/2010 i 
innych UCITS opartych na złożonych 
technikach zarządzania portfelem;

Or. en

Uzasadnienie

Za złożone instrumenty finansowe należy uznawać nie tylko strukturyzowane UCITS, ale także 
UCITS oparte na złożonych technikach zarządzania portfelem, ponieważ system UCITS 
dopuszcza, aby były one istotnie złożone w takim samym stopniu, jak inne instrumenty 
strukturyzowane.

Poprawka 825
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 

(iv) akcji lub jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
z wyłączeniem strukturyzowanych UCITS, 
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o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji 583/2010;

o których mowa w art. 36 ust. 1 akapit 
drugi rozporządzenia Komisji (UE) nr
583/2010, które nie spełniają wymogów 
określonych w art. 38 dyrektywy Komisji 
2006/73/WE;

Or. en

Poprawka 826
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) innych niekompleksowych 
instrumentów finansowych do celów 
niniejszego ustępu.

skreślony

Or. en

Poprawka 827
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) innych niekompleksowych
instrumentów finansowych do celów 
niniejszego ustępu.

5. innych podobnych instrumentów 
finansowych notowanych i sprzedawanych 
na rynku regulowanym lub na MTF, dla 
których wyemitowano prospekt 
emisyjny, do celów niniejszego ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ instrumenty notowane i sprzedawane na rynkach regulowanych podlegają 
wspólnym przepisom UE w zakresie publikowania informacji, ujawniania kluczowych faktów 
lub podlegają konkretnym zapisom w zakresie zarządzania ryzykiem i w zakresie depozytów 
(UCITS i AFI), inwestorzy powinni mieć możliwość ich realizacji.
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Poprawka 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) innych niekompleksowych
instrumentów finansowych do celów 
niniejszego ustępu.

(v) innych instrumentów finansowych, w 
tym strukturyzowanych UCITS oraz akcji 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
niebędących UCITS, które w ocenie firmy 
inwestycyjnej są niekompleksowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast przypisywać złożoność wszystkim instrumentom finansowym należałoby 
indywidualnie zbadać, na ile są one faktycznie złożone.

Poprawka 829
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Firma inwestycyjna ustanawia rejestr, 
który obejmuje dokument lub dokumenty 
uzgodnione między firmą a klientem 
określające prawa i obowiązki stron, a 
także pozostałe warunki, na których firma 
świadczy usługi na rzecz klienta. Prawa 
i obowiązki stron kontraktu można ustalić 
przez odniesienie do innego rodzaju 
dokumentów lub tekstów prawnych.

4. W przypadku, gdy usługa inwestycyjna 
odnosi się do doradztwa inwestycyjnego w 
zakresie produktu złożonego, o którym 
mowa w ustępie 3 lit. a), 
subskrybowanego przez klienta, firma 
inwestycyjna zapewnia klientowi na 
bieżąco okresowe oceny stosowności lub 
odpowiedniości tego instrumentu 
finansowego.

Or. en
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Poprawka 830
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Klient otrzymuje od firmy inwestycyjnej 
odnośne sprawozdania w sprawie usług 
świadczonych klientowi. Sprawozdania te 
obejmują okresowe informacje 
przekazywane klientom, z uwzględnieniem 
rodzaju i złożoności danych instrumentów 
finansowych oraz charakteru usług 
świadczonych na rzecz klienta oraz 
zawierają w stosownych przypadkach 
koszty związane z transakcjami i usługami 
wykonywanymi w imieniu klienta. W 
przypadku świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego firma inwestycyjna określa 
to, w jaki sposób udzielona porada 
uwzględnia indywidualną charakterystykę 
klienta.

5. Klient otrzymuje od firmy inwestycyjnej 
odnośne sprawozdania w sprawie usług 
świadczonych klientowi. W przypadku 
zarządzania portfelem lub pod 
warunkiem, że firma inwestycyjna oferuje 
takie usługi swoim klientom i świadczy je 
na ich rzecz, sprawozdania te obejmują 
okresowe informacje przekazywane 
klientom dotyczące wyników dla danych 
instrumentów finansowych oraz okresowe 
oceny odpowiedniości rekomendowanych 
instrumentów finansowych. Sprawozdania 
te zawierają w stosownych przypadkach 
koszty związane z transakcjami i usługami 
wykonywanymi w imieniu klienta. W 
przypadku świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego zgodnie z art. 24 ust. 3 
firma inwestycyjna określa to, w jaki 
sposób udzielona porada uwzględnia 
preferencje, potrzeby oraz ogólną
indywidualną charakterystykę klienta.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście zawarto wyjaśnienie, że usługę tę należy świadczyć w przypadku zarządzania 
portfelem lub w przypadku doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez firmę na rzecz 
klientów, będącą przedmiotem wyraźnego uzgodnienia między stronami. W przypadku 
świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego firmy inwestycyjne powinny określić, w jaki 
sposób udzielona porada uwzględnia indywidualną charakterystykę klienta. Należy 
wprowadzić dodatkowe wyjaśnienie, aby uwzględnić również preferencje i potrzeby klienta.

Poprawka 831
Burkhard Balz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Klient otrzymuje od firmy inwestycyjnej 
odnośne sprawozdania w sprawie usług 
świadczonych klientowi. Sprawozdania te 
obejmują okresowe informacje 
przekazywane klientom, z uwzględnieniem 
rodzaju i złożoności danych instrumentów 
finansowych oraz charakteru usług 
świadczonych na rzecz klienta oraz
zawierają w stosownych przypadkach 
koszty związane z transakcjami i usługami 
wykonywanymi w imieniu klienta. W 
przypadku świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego firma inwestycyjna określa 
to, w jaki sposób udzielona porada 
uwzględnia indywidualną charakterystykę 
klienta. 

5. Klient otrzymuje od firmy inwestycyjnej 
odnośne sprawozdania w sprawie usług 
świadczonych klientowi. Jeśli usługi 
doradztwa świadczone są okresowe, firmy 
informują klientów o częstotliwości 
przekazywanych im informacji. 
Sprawozdania te zawierają w stosownych 
przypadkach koszty związane z 
transakcjami i usługami wykonywanymi w 
imieniu klienta. W przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z 
art. 24 ust. 3 firma inwestycyjna określa 
to, w jaki sposób udzielona porada 
uwzględnia indywidualną charakterystykę 
klienta.

Or. en

Poprawka 832
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Klient otrzymuje od firmy inwestycyjnej 
odnośne sprawozdania w sprawie usług 
świadczonych klientowi. Sprawozdania te 
obejmują okresowe informacje 
przekazywane klientom, z uwzględnieniem 
rodzaju i złożoności danych instrumentów 
finansowych oraz charakteru usług 
świadczonych na rzecz klienta oraz 
zawierają w stosownych przypadkach 
koszty związane z transakcjami i usługami 
wykonywanymi w imieniu klienta. W 
przypadku świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego firma inwestycyjna określa 

5. Klient otrzymuje od firmy inwestycyjnej 
odnośne sprawozdania w sprawie usług 
świadczonych klientowi, w formie 
pisemnej bądź na trwałym nośniku. 
Sprawozdania te obejmują okresowe 
informacje przekazywane klientom, z 
uwzględnieniem rodzaju i złożoności 
danych instrumentów finansowych oraz 
charakteru usług świadczonych na rzecz 
klienta oraz zawierają w stosownych 
przypadkach koszty związane z 
transakcjami i usługami wykonywanymi w 
imieniu klienta. Jeśli usługi obejmowały 
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to, w jaki sposób udzielona porada 
uwzględnia indywidualną charakterystykę
klienta. 

umowę sprzedaży, w sprawozdaniu 
określa się, czy sprzedaż była zgodna z 
wewnętrznymi celami sprzedaży firmy 
inwestycyjnej. W przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego firma 
inwestycyjna określa to, w jaki sposób 
udzielona porada uwzględnia indywidualną 
charakterystykę klienta.

EUNGiPW opracowuje do dnia [...]* 
wytyczne dotyczące informacji oraz 
opracowania graficznego rzeczonych 
sprawozdań, które należy zapewnić 
klientom.
_________________
*Dz.U.: proszę wstawić datę:...

Or. en

Poprawka 833
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Klient otrzymuje od firmy inwestycyjnej 
odnośne sprawozdania w sprawie usług 
świadczonych klientowi. Sprawozdania te 
obejmują okresowe informacje 
przekazywane klientom, z uwzględnieniem 
rodzaju i złożoności danych instrumentów 
finansowych oraz charakteru usług 
świadczonych na rzecz klienta oraz 
zawierają w stosownych przypadkach 
koszty związane z transakcjami i usługami 
wykonywanymi w imieniu klienta. W 
przypadku świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego firma inwestycyjna określa 
to, w jaki sposób udzielona porada 
uwzględnia indywidualną charakterystykę 
klienta. 

5. Klient otrzymuje od firmy inwestycyjnej 
odnośne sporządzone pisemnie
sprawozdania w sprawie usług 
świadczonych klientowi. Sprawozdania te 
obejmują okresowe informacje 
przekazywane klientom, z uwzględnieniem 
rodzaju i złożoności danych instrumentów 
finansowych oraz charakteru usług 
świadczonych na rzecz klienta oraz 
zawierają w stosownych przypadkach 
koszty związane z transakcjami i usługami 
wykonywanymi w imieniu klienta. W 
przypadku świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego firma inwestycyjna określa 
to, w jaki sposób udzielona porada 
uwzględnia indywidualną charakterystykę 
klienta.
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Or. en

Poprawka 834
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Biorąc pod uwagę rodzaj i złożoność 
instrumentów finansowych, a także 
charakter świadczonych usług, państwa 
członkowskie zezwalają firmom 
inwestycyjnym na przedstawianie 
rocznych informacji klientom w 
ujednoliconym formacie.

Or. en

Poprawka 835
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania w drodze 
aktów delegowanych środków w celu 
zapewnienia, że świadcząc usługi 
inwestycyjne lub dodatkowe na rzecz 
klientów, firmy inwestycyjne wypełniają 
zasady w nim określone.

6. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych, 
aby określić środki w celu zapewnienia, że 
świadcząc usługi inwestycyjne lub 
dodatkowe na rzecz klientów, firmy 
inwestycyjne wypełniają zasady w nim 
określone.

EUNGiPW przedstawia Komisji rzeczone 
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 
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rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
___________________
*Dz.U.: proszę wstawić datę:...

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zagadnienie techniczne, dlatego powinno należeć do kompetencji EUNGiPW.

Poprawka 836
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W przypadku gdy klient otrzymuje 
usługi w zakresie doradztwa 
inwestycyjnego, a w związku z tym 
doradztwem osoba świadcząca doradztwo 
otrzymuje jakąkolwiek formę zachęty, 
doradca regularnie, przynajmniej raz do 
roku, informuje każdego klienta o rodzaju 
i wielkości zachęty, jaką otrzymał za te 
usługi doradztwa inwestycyjnego, a także 
za odpowiednie zlecenia w związku z tym 
klientem.

Or. en

Poprawka 837
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. EUNGiPW opracowuje do dnia [] oraz 
okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 
oceny instrumentów finansowych 

7. EUNGiPW opracowuje do dnia [18 
miesięcy] oraz okresowo aktualizuje 
standardy techniczne w zakresie oceny 
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posiadających strukturę, którą utrudnia 
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka, zgodnie z ust. 3 lit. a).

instrumentów finansowych, o których 
mowa w ust. 3, zawierających wbudowane 
instrumenty pochodne lub posiadających 
strukturę, która znacznie utrudnia
inwestorowi detalicznemu ich 
zrozumienie, a także ustalenie, które z 
nich mogłyby wchodzić w zakres systemu 
wspomnianego w rzeczonym ustępie, za 
wyjątkiem UCITS. EUNGiPW uwzględnia 
we wspomnianej ocenie, czy złożoność 
każdego z tych produktów ogranicza 
ryzyko ponoszone przez inwestora w 
porównaniu z produktami określonymi w 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

EUNGiPW powinna uaktualniać wykaz produktów określonych w art. 25 ust. 3 w oparciu o 
stosowną podstawę, przy uwzględnieniu kryteriów ryzyka. Produkty wymienione powyżej 
podlegają określonym przepisom UE. W najbliższym przeglądzie rozporządzenia w sprawie 
UCITS należy wprowadzić odpowiednie zmiany z uwzględnieniem ich specyfiki. Ponadto 
złożoność produktu nie musi zwiększać jego ryzyka.

Poprawka 838
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. EUNGiPW opracowuje do dnia [] oraz 
okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 
oceny instrumentów finansowych 
posiadających strukturę, którą utrudnia 
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka, zgodnie z ust. 3 lit. a).

7. EUNGiPW opracowuje do dnia [] oraz 
okresowo aktualizuje standardy techniczne
w zakresie oceny instrumentów 
finansowych, z wbudowanym 
instrumentem pochodnym, posiadających 
strukturę lub uznawanych za niepłynne, 
mając na celu ustalenie, które spośród 
tych produktów wchodzą w zakres ust. 3. 
EUNGiPW uwzględnia we wspomnianej 
ocenie, czy złożoność lub niepłynność 
każdego z tych produktów utrudnia 
klientowi zrozumienie związanych z nimi 
ryzyk, zgodnie z ust. 3 lit. a).
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Or. en

Poprawka 839
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. EUNGiPW opracowuje do dnia [] oraz 
okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 
oceny instrumentów finansowych 
posiadających strukturę, którą utrudnia 
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka, zgodnie z ust. 3 lit. a).

7. EUNGiPW opracowuje do dnia [] oraz 
okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 
oceny instrumentów finansowych 
posiadających strukturę, którą utrudnia 
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka, zgodnie z ust. 3 lit. a) oraz UCITS 
opartych na złożonych technikach 
zarządzania portfelem.

Or. en

Poprawka 840
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Firmy inwestycyjne stosują się do 
postanowień określonych w 
rozporządzeniu w sprawie detalicznych 
produktów inwestycyjnych w pakietach.

Or. fr

Poprawka 841
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a
Polityki rekrutacyjne i warunki pracy dla 

pracowników mających bezpośredni 
kontakt z klientem

Dążąc do realizacji zapisów w art. 24 i 25 
niniejszej dyrektywy dotyczących ochrony 
inwestora, państwa członkowskie 
domagają się od firm inwestycyjnych, aby 
te prowadziły stosowne polityki 
rekrutacyjne oraz utrzymywały stosowne 
warunki pracy dla pracowników, którzy 
świadczą usługi z zakresu doradztwa, inne 
usługi, a także sprzedają produkty 
finansowe klientom. Pracownicy ci:
a) mają wystarczające kwalifikacje i 
wiedzę w odniesieniu do oferowanych 
usług i produktów,
b) zapewnia się im na bieżąco stosowne 
szkolenia oraz aktualne informacje na 
temat nowych usług i produktów,
c) mają do dyspozycji wystarczająco dużo 
czasu i wystarczające zasoby, aby 
zapewnić zrównoważone i wyczerpujące 
porady, a także aby podać klientom 
wszystkie istotne informacje,
d) nie podlegają obowiązkowi realizacji 
stronniczych strategii sprzedaży, 
obejmujących nadmierne cele sprzedaży 
bądź instrukcje sprzedaży wskazujące 
konkretne usługi lub produkty, które 
zachęcałyby do odstąpienia od podania 
uczciwych i sprawiedliwych rekomendacji, 
odpowiadających najlepszemu interesowi 
klientów.

Or. en

Poprawka 842
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Firmy inwestycyjne stosują się do 
postanowień określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr .../... w sprawie 
detalicznych produktów inwestycyjnych w 
pakietach.

Or. fr

Poprawka 843
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Wymogi dotyczące minimalnych 
kompetencji
1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
pracownicy firm inwestycyjnych mieli 
odpowiedni poziom wiedzy i kompetencji 
w zakresie usług inwestycyjnych bądź, w 
stosownych przypadkach, usług 
dodatkowych, aby spełnić wymogi 
określone w art. 24 niniejszej dyrektywy.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
odpowiedni poziom wiedzy i kompetencji 
był ustalany na podstawie uznawanych 
kwalifikacji lub doświadczenia.
3. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
firmy inwestycyjne zapewniały swojemu 
personelowi dostateczne i stosowne 
szkolenia, mając na celu wypełnienie 
wspomnianych zapisów.
4. Państwa członkowskie publikują 
kryteria, które ustanowiły w celu 
sprawdzania, czy personel firm 
inwestycyjnych spełnia wymogi dotyczące 
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kompetencji. Kryteria te obejmują wykaz 
wszelkich uznawanych kwalifikacji.
5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
94 środków mających na celu 
sprecyzowanie wymogów zawartych w ust. 
1 i 2, w szczególności niezbędnych 
wymogów dotyczących odpowiedniej 
wiedzy i kompetencji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by personel świadczący usługi inwestycyjne miał odpowiedni poziom 
kwalifikacji. Firma powinna być odpowiedzialna za bieżące prowadzenie szkoleń oraz rozwój 
kompetencji pracowników. Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie umów o kredyt 
związanych z nieruchomościami mieszkalnymi 2011/0062 (COD) zawiera podobny zapis. 
Mając na uwadze złożoność produktów inwestycyjnych, tym istotniejsze staje się 
wprowadzenie wymogów dotyczących kwalifikacji do dyrektywy MiFID.

Poprawka 844
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne podjęły wszelkie 
właściwe kroki w celu uzyskania, podczas 
realizacji zleceń, możliwie najlepszych dla 
klienta wyników, uwzględniając cenę, 
koszty, bezzwłoczność, 
prawdopodobieństwo realizacji oraz 
rozliczenie, wielkość, charakter lub 
wszelkiego rodzaju inne aspekty dotyczące 
realizacji zlecenia. Jednakże w każdym 
przypadku gdy klient przekazuje 
specjalne dyspozycje, firma inwestycyjna 
realizuje zlecenie według tych dyspozycji.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne podczas realizacji 
zleceń uzyskiwały najlepszą możliwą cenę.
Niemniej jednak, w przypadku konkretnej 
dyspozycji od klienta firma inwestycyjna 
podejmuje wszelkie konieczne kroki 
w celu uzyskania, podczas realizacji 
zleceń, możliwie najlepszych wyników, 
uwzględniając cenę, koszty, 
bezzwłoczność, prawdopodobieństwo 
realizacji oraz rozliczenie, wielkość, 
charakter lub wszelkiego rodzaju inne 
aspekty dotyczące realizacji zlecenia, 
biorąc pod uwagę te dyspozycje.
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Or. en

Uzasadnienie

Zasada realizacji zleceń w możliwie najlepszy sposób była dotychczas zupełnie nieskuteczna.

Poprawka 845
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby
firmy inwestycyjne podjęły wszelkie 
właściwe kroki w celu uzyskania, podczas 
realizacji zleceń, możliwie najlepszych dla 
klienta wyników, uwzględniając cenę, 
koszty, bezzwłoczność, 
prawdopodobieństwo realizacji oraz 
rozliczenie, wielkość, charakter lub 
wszelkiego rodzaju inne aspekty dotyczące 
realizacji zlecenia. Jednakże w każdym 
przypadku gdy klient przekazuje specjalne
dyspozycje, firma inwestycyjna realizuje 
zlecenie według tych dyspozycji.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby
firmy inwestycyjne podjęły wszelkie 
właściwe kroki w celu uzyskania, podczas 
realizacji zleceń, możliwie najlepszych dla 
klienta wyników, uwzględniając cenę, 
koszty, bezzwłoczność, 
prawdopodobieństwo realizacji oraz 
rozliczenie, wielkość, charakter lub 
wszelkiego rodzaju inne aspekty dotyczące 
realizacji zlecenia. Jednakże w każdym 
przypadku gdy klient przekazuje specjalne
dyspozycje, firma inwestycyjna realizuje 
zlecenie według tych dyspozycji. Po 
realizacji transakcji w imieniu klienta 
firma inwestycyjna udostępnia na żądanie 
informacje na temat sposobu oraz systemu 
realizacji zlecenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przybliżyć inwestorom wymogi dotyczące najlepszej realizacji, należy informować ich na 
życzenie o sposobie i systemie realizacji transakcji.

Poprawka 846
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

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

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
każdy system realizacji zleceń 
przynajmniej raz do roku podawał do 
publicznej wiadomości, bez żadnych 
zmian, dane dotyczące jakości realizacji 
transakcji w tym systemie. Okresowe 
sprawozdania zawierają szczegółowe 
informacje na temat ceny, szybkości i 
prawdopodobieństwa realizacji transakcji 
dla poszczególnych instrumentów 
finansowych.

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
każdy system realizacji zleceń 
przynajmniej raz do roku podawał do 
publicznej wiadomości, na żądanie, dane 
dotyczące jakości realizacji transakcji w 
tym systemie. Okresowe sprawozdania 
zawierają szczegółowe informacje na temat 
ceny, szybkości i prawdopodobieństwa 
realizacji transakcji dla poszczególnych 
instrumentów finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uważnie rozważyć, jakie pozytywne i negatywne skutki dla klientów będzie miało 
upublicznianie danych. W systemie realizacji zleceń należy przewidzieć nakładanie opłat za 
udostępnianie danych na żądanie.

Poprawka 847
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Firma inwestycyjna nie otrzymuje 
wynagrodzenia lub korzyści za 
przekierowywanie zleceń do określonego 
systemu lub jakichkolwiek innych 
mechanizmów obrotu i nie stosuje 
mechanizmów, które powodują 
systematyczne przekierowywanie 
napływających zleceń do określonych 
systemów lub jakichkolwiek innych 
mechanizmów obrotu.

Or. en
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Uzasadnienie

Otrzymywanie wynagrodzenia za napływające zlecenia jest całkowicie sprzeczne z zasadą 
zapewniania jak najlepszej realizacji.

Poprawka 848
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli polityka realizacji zlecenia 
przewiduje możliwość realizacji zleceń 
klienta poza rynkiem regulowanym, MTF 
lub OTF, państwa członkowskie 
wymagają, aby firma inwestycyjna 
w szczególności powiadamiała klientów o 
takiej możliwości. Państwa członkowskie 
wymagają, aby firmy inwestycyjne 
uzyskały uprzednio wyraźną zgodę 
klientów na powyższe, przed 
przystąpieniem do realizacji ich zleceń 
poza rynkiem regulowanym, OTF lub 
MTF. Firmy inwestycyjne mogą uzyskać
zgodę klientów w formie ogólnej umowy, 
lub w odniesieniu do poszczególnych 
transakcji.

Jeżeli polityka realizacji zlecenia 
przewiduje możliwość realizacji zleceń 
klienta poza rynkiem regulowanym, MTF 
lub OTF, państwa członkowskie
wymagają, aby firma inwestycyjna 
w szczególności powiadamiała klientów o 
takiej możliwości. Państwa członkowskie 
wymagają, aby firmy inwestycyjne 
uzyskały uprzednio wyraźną zgodę 
klientów na powyższe, przed 
przystąpieniem do realizacji ich zleceń 
poza rynkiem regulowanym, OTF lub 
MTF. Firmy inwestycyjne uzyskują zgodę 
klientów w odniesieniu do poszczególnych 
transakcji. Realizując zlecenia poza 
rynkiem regulowanym lub MTF, firma 
inwestycyjna uzyskuje dla swoich klientów 
najlepszą możliwą cenę.

Or. en

Poprawka 849
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli polityka realizacji zlecenia Jeżeli polityka realizacji zlecenia 
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przewiduje możliwość realizacji zleceń 
klienta poza rynkiem regulowanym, MTF
lub OTF, państwa członkowskie 
wymagają, aby firma inwestycyjna 
w szczególności powiadamiała klientów o 
takiej możliwości. Państwa członkowskie 
wymagają, aby firmy inwestycyjne 
uzyskały uprzednio wyraźną zgodę 
klientów na powyższe, przed 
przystąpieniem do realizacji ich zleceń 
poza rynkiem regulowanym, OTF lub 
MTF. Firmy inwestycyjne mogą uzyskać 
zgodę klientów w formie ogólnej umowy, 
lub w odniesieniu do poszczególnych 
transakcji.

przewiduje możliwość realizacji zleceń 
klienta poza rynkiem regulowanym lub 
MTF, państwa członkowskie wymagają, 
aby firma inwestycyjna w szczególności 
powiadamiała klientów o takiej 
możliwości. Państwa członkowskie 
wymagają, aby firmy inwestycyjne 
uzyskały uprzednio wyraźną zgodę 
klientów na powyższe, przed 
przystąpieniem do realizacji ich zleceń 
poza rynkiem regulowanym lub MTF. 
Firmy inwestycyjne mogą uzyskać zgodę 
klientów w formie ogólnej umowy, lub 
w odniesieniu do poszczególnych 
transakcji.

Or. en

Poprawka 850
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne monitorowały 
skuteczność uzgodnień i polityki 
dotyczących realizacji zlecenia, w miarę 
potrzeb, w celu ustalenia i naprawienia 
wszelkiego rodzaju niedociągnięć. W 
szczególności, regularnie dokonują oceny, 
czy systemy realizacji zleceń 
uwzględnione w polityce realizacji 
zlecenia uzyskują możliwie najlepszy dla 
klienta wynik oraz czy konieczne jest 
wprowadzenie zmian do uzgodnień 
dotyczących realizacji zleceń. Państwa 
członkowskie wymagają, aby firmy 
inwestycyjne powiadamiały klientów o 
wszelkich istotnych zmianach 
w uzgodnieniach lub polityce realizacji 
zleceń.

Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne monitorowały 
skuteczność uzgodnień i polityki 
dotyczących realizacji zlecenia, w miarę 
potrzeb, w celu ustalenia i naprawienia 
wszelkiego rodzaju niedociągnięć i 
przekazania wyników monitoringu 
właściwym organom co najmniej raz na 
trzy miesiące. W szczególności, regularnie 
dokonują oceny, czy systemy realizacji 
zleceń uwzględnione w polityce realizacji 
zlecenia uzyskują możliwie najlepszy dla 
klienta wynik oraz czy konieczne jest 
wprowadzenie zmian do uzgodnień 
dotyczących realizacji zleceń. Państwa 
członkowskie wymagają, aby firmy 
inwestycyjne powiadamiały klientów o 
wszelkich istotnych zmianach 
w uzgodnieniach lub polityce realizacji 
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zleceń. Państwa członkowskie wycofują 
zezwolenie dla firm inwestycyjnych, 
których polityka realizacji zleceń nie 
przynosi regularnych, znaczących i 
możliwie najlepszych wyników ich 
klientom przy realizacji zleceń poza 
rynkiem regulowanym lub MTF.

Or. en

Poprawka 851
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne raz do roku
sporządzały i podawały do publicznej 
wiadomości podsumowanie, dla każdej 
kategorii instrumentów finansowych,
zawierające wykaz pięciu najlepszych 
systemów realizacji zleceń, w których 
realizowały zlecenia klientów w 
poprzednim roku.

Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne raz na miesiąc
sporządzały i podawały do publicznej 
wiadomości, dla każdej kategorii 
instrumentów finansowych, wykaz pięciu 
najlepszych systemów realizacji zleceń pod 
względem wolumenu obrotu, w których 
realizowały zlecenia klientów w 
poprzednich miesiącach, z 
uwzględnieniem danych dotyczących 
jakości realizacji zleceń oraz możliwości 
poprawy ceny uzyskanej przy realizacji 
tych zleceń klienta we wspomnianych 
systemach realizacji. Wspomniane dane 
wyliczają niezależne podmioty trzecie.

Or. en

Uzasadnienie

Firmy inwestycyjne powinny stosować systemy ujawniania informacji, by podawać do 
publicznej wiadomości, dla każdej kategorii instrumentów finansowych, wykaz pięciu 
najlepszych systemów realizacji zleceń, w których realizują zlecenia klientów, poszerzając 
informacje w zakresie częstotliwości ich ujawniania oraz informacje dotyczące jakości 
realizacji zleceń.
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Poprawka 852
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne raz do roku
sporządzały i podawały do publicznej 
wiadomości podsumowanie, dla każdej 
kategorii instrumentów finansowych, 
zawierające wykaz pięciu najlepszych 
systemów realizacji zleceń, w których 
realizowały zlecenia klientów w 
poprzednim roku.

Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne raz na miesiąc
sporządzały i podawały do publicznej 
wiadomości podsumowanie, dla każdej 
kategorii instrumentów finansowych, 
zawierające wykaz pięciu najlepszych 
systemów realizacji zleceń, w których 
realizowały zlecenia klientów w 
poprzednim roku. W podsumowaniach 
tych uwzględnia się kryteria wyboru 
systemów realizacji oraz szczegółowe 
informacje na temat skuteczności 
mechanizmów realizacji zleceń oraz 
polityki realizacji zleceń, by w ten sposób 
zapewnić jak najlepszą realizację zleceń 
klientów.

Or. en

Uzasadnienie

Podsumowanie roczne nie będzie miało wielkiego znaczenia dla inwestorów. Należy 
udostępniać szczegółowe informacje, aby inwestorzy mogli porównywać jakość realizacji 
zleceń z jakością zapewnianą przez inne firmy inwestycyjne.

Poprawka 853
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne raz do roku 
sporządzały i podawały do publicznej 
wiadomości podsumowanie, dla każdej 

Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne raz do roku 
sporządzały i podawały do publicznej 
wiadomości podsumowanie, dla każdej 
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kategorii instrumentów finansowych, 
zawierające wykaz pięciu najlepszych 
systemów realizacji zleceń, w których 
realizowały zlecenia klientów w 
poprzednim roku. 

kategorii instrumentów finansowych, 
zawierające wykaz pięciu najlepszych 
systemów realizacji zleceń, w których 
realizowały zlecenia klientów w 
poprzednim roku, chyba że zgodnie z 
przyjętą przez nich polityką jak najlepszej 
realizacji zleceń realizują zlecenia 
klientów tylko na rynku pierwotnym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że wciąż istnieje możliwość realizacji zleceń tylko na rynku pierwotnym, aby 
nie narzucać niewielkim brokerom dodatkowych obciążeń.

Poprawka 854
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne raz do roku
sporządzały i podawały do publicznej 
wiadomości podsumowanie, dla każdej 
kategorii instrumentów finansowych, 
zawierające wykaz pięciu najlepszych 
systemów realizacji zleceń, w których 
realizowały zlecenia klientów w 
poprzednim roku.

Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne na żądanie
sporządzały i podawały do publicznej 
wiadomości podsumowanie, dla każdej 
kategorii instrumentów finansowych, 
zawierające wykaz pięciu najlepszych 
systemów realizacji zleceń, w których 
realizowały zlecenia klientów w 
poprzednim roku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uważnie rozważyć, jakie pozytywne i negatywne skutki dla klientów będzie miało 
upublicznianie danych. Firma inwestycyjna powinna mieć możliwość narzucania opłat za 
udostępnianie informacji na żądanie.
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Poprawka 855
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne były w stanie 
udowodnić klientom, że zrealizowały 
zlecenia zgodnie z polityką realizacji 
zleceń przyjętą przez firmę.

6. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne były w stanie 
udowodnić klientom, że zrealizowały 
zlecenia zgodnie z polityką realizacji 
zleceń przyjętą przez firmę i zgodnie z 
niniejszą dyrektywą. Firmy inwestycyjne, 
na żądanie klienta, udostępniają mu dane 
identyfikujące system realizacji, do 
którego przekierowano zlecenia klienta, 
zrealizowanych w ciągu sześciu miesięcy 
ostatnich miesięcy od momentu żądania 
ich udostępnienia, a także daty wykonania 
ewentualnych transakcji, które mogły 
wynikać z takich zleceń, oraz cenę i 
rozmiar innych transakcji wykonanych w 
tym okresie.

Or. en

Uzasadnienie

Klienci powinni mieć faktyczną możliwość sprawdzenia jakości realizacji swoich zleceń, 
wykonywanych przez firmę inwestycyjną.

Poprawka 856
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – akapit siódmy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących:

7. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia:
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Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, aby zarówno Komisja, jak i EUNGiPW zajmowały się podobnymi 
kwestiami. To zagadnienie ma charakter bardziej techniczny niż polityczny, dlatego to 
EUNGiPW powinien się nim zająć.

Poprawka 857
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a (nowy)
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy krajowe nadzorowały 
zgodność firm inwestycyjnych z 
postanowieniami dotyczącymi jak 
najlepszego wykonania określonymi w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 858
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
ustalających:

3. W celu dopilnowania, by działania na 
rzecz ochrony inwestora oraz 
sprawiedliwie i dobrze działających 
rynków uwzględniały techniczny 
charakter rynków finansowych, a także w 
celu zapewnienia jednolitego stosowania 
ust. 1 i 2, zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
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ustalających:

Or. en

Uzasadnienie

Należy wrócić do pierwotnego brzmienia autorstwa Komisji z MiFID I, gdyż wciąż jest to 
kluczowy element dyrektywy.

Poprawka 859
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
ustalających:

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

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zagadnienie techniczne, dlatego to EUNGiPW powinno wyjść z propozycjami w tym 
zakresie.

Poprawka 860
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 3 – akapity pierwszy a i pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW przedstawia Komisji rzeczone 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia […]*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 



PE489.465v01-00 134/186 AM\901765PL.doc

PL

technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
________________
*Dz.U.: proszę wstawić datę:...

Or. en

Poprawka 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają zakaz 
rozporządzania przez przedstawicieli 
zależnych zarejestrowanych na ich 
terytorium środkami pieniężnymi lub 
instrumentami finansowymi klientów.

Państwa członkowskie mogą zezwolić, 
zgodnie z art. 16 ust. 6, 8 i 9, 
przedstawicielom zależnym 
zarejestrowanym na ich terytorium na 
rozporządzanie środkami pieniężnymi lub 
instrumentami finansowymi klientów,
działając w imieniu firmy inwestycyjnej 
lub ponosząc za nią pełną 
odpowiedzialność na ich terytorium bądź, 
w przypadku operacji transgranicznych, 
na terytorium państwa członkowskiego, 
które zezwala przedstawicielowi 
zależnemu na rozporządzanie środkami 
pieniężnymi klientów, pod warunkiem, że 
firma inwestycyjna, w imieniu której 
przedstawiciel zależny podejmuje 
działania, ma zezwolenie na 
rozporządzanie środkami klientów.

Or. en

Uzasadnienie

W MiFID 1 umożliwiono państwom członkowskim, by wydawały zezwolenia przedstawicielom 
zależnym na ich terytorium dotyczące rozporządzania środkami pieniężnymi bądź 
instrumentami finansowymi klientów, jeśli przedstawiciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność 
za firmę inwestycyjną, w imieniu której podejmują działania. W odniesieniu do 
przedmiotowego wniosku w dokumencie COM proponowano usunięcie tej możliwości. Kilka 
państw członkowskich korzysta ze swobody dopuszczania działalności przedstawicieli 
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zależnych firm inwestycyjnych, którzy zajmowali się również rozporządzaniem środkami 
pieniężnymi klientów, i nie odnotowały one żadnych negatywnych skutków tego stanu rzeczy 
bądź skarg.

Poprawka 862
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przedstawicieli zależnych rejestruje się 
w rejestrze publicznym państwa 
członkowskiego, w którym ich 
ustanowiono. EUNGiPW publikuje na 
swojej stronie odniesienia lub hiperłącza 
do rejestrów publicznych ustanowionych 
zgodnie z niniejszym artykułem przez 
państwa członkowskie, które podejmą 
decyzję o zezwoleniu firmom 
inwestycyjnym na wyznaczenie 
przedstawicieli zależnych.

3. Przedstawicieli zależnych rejestruje się 
w rejestrze publicznym państwa 
członkowskiego. EUNGiPW publikuje na 
swojej stronie odniesienia lub hiperłącza 
do rejestrów publicznych ustanowionych 
zgodnie z niniejszym artykułem przez 
państwa członkowskie, które podejmą 
decyzję o zezwoleniu firmom 
inwestycyjnym na wyznaczenie 
przedstawicieli zależnych.

Or. en

Poprawka 863
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
przedstawicieli zależnych wpisano do 
rejestru publicznego wyłącznie wtedy, gdy 
ustalono, że cieszą się oni wystarczająco 
nieposzlakowaną opinią i posiadają
właściwą wiedzę ogólną, handlową 
i branżową umożliwiającą im należyte 
przekazywanie wszelkich istotnych 
informacji dotyczących usługi 

Państwa członkowskie zapewniają, że 
przedstawicieli zależnych wpisano do 
rejestru publicznego wyłącznie wtedy, gdy 
ustalono, że mają oni właściwy poziom 
wiedzy i kompetencji wynikający z 
uznanych kwalifikacji, które umożliwiają
im należyte przekazywanie wszelkich 
istotnych informacji dotyczących usługi 
proponowanej klientowi lub potencjalnemu 
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proponowanej klientowi lub potencjalnemu 
klientowi.

klientowi.

Or. en

Uzasadnienie

Doradztwo inwestycyjne ma ogromny wpływ na życie obywateli. Dlatego też przedstawiciele 
powiązani powinni dysponować stosownym poziomem kwalifikacji, aby doradzać klientom na 
temat sposobów inwestowania funduszy.

Poprawka 864
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
przedstawicieli zależnych wpisano do 
rejestru publicznego wyłącznie wtedy, gdy 
ustalono, że cieszą się oni wystarczająco 
nieposzlakowaną opinią i posiadają 
właściwą wiedzę ogólną, handlową 
i branżową umożliwiającą im należyte 
przekazywanie wszelkich istotnych 
informacji dotyczących usługi 
proponowanej klientowi lub potencjalnemu 
klientowi.

Państwa członkowskie zapewniają, że 
przedstawicieli zależnych wpisano do 
rejestru publicznego wyłącznie wtedy, gdy 
ustalono, że cieszą się oni wystarczająco 
nieposzlakowaną opinią i mają właściwy 
poziom wiedzy i kompetencji wynikający z 
uznanych kwalifikacji, które umożliwiają
im należyte przekazywanie wszelkich 
istotnych informacji dotyczących usługi 
proponowanej klientowi lub potencjalnemu 
klientowi.

Or. en

Uzasadnienie

W każdym państwie członkowskim powinien obowiązywać minimalny poziom kwalifikacji, 
którym wykazać się muszą osoby sprzedające produkty finansowe klientom detalicznym, 
jednak powinien on być określany zgodnie ze specyfiką danego państwa członkowskiego, 
ponieważ w każdym z nich istnieją różnice co do wiedzy i doświadczenia inwestorów.

Poprawka 865
Arlene McCarthy
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
przedstawicieli zależnych wpisano do 
rejestru publicznego wyłącznie wtedy, gdy 
ustalono, że cieszą się oni wystarczająco 
nieposzlakowaną opinią i posiadają 
właściwą wiedzę ogólną, handlową 
i branżową umożliwiającą im należyte 
przekazywanie wszelkich istotnych 
informacji dotyczących usługi 
proponowanej klientowi lub potencjalnemu 
klientowi.

Państwa członkowskie zapewniają, że 
przedstawicieli zależnych wpisano do 
rejestru publicznego dopiero wtedy, gdy 
ustalono, że cieszą się oni wystarczająco 
nieposzlakowaną opinią i mają właściwy 
poziom wiedzy i kompetencji wynikający z 
uznanych kwalifikacji, który umożliwia im
należyte przekazywanie wszelkich 
istotnych informacji dotyczących usługi 
proponowanej klientowi lub potencjalnemu 
klientowi. Od przedstawicieli zależnych 
wymaga się stałego uczestnictwa w 
szkoleniach zawodowych, aby 
aktualizować i weryfikować swoją wiedzę i 
kompetencje.

Or. en

Uzasadnienie

Doradztwo inwestycyjne wywiera niebagatelny wpływ na życie ludzi. Dlatego też 
przedstawiciele zależni powinni dysponować stosownym poziomem kwalifikacji, aby doradzać 
klientom na temat sposobów inwestowania funduszy.

Poprawka 866
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
przedstawicieli zależnych wpisano do 
rejestru publicznego wyłącznie wtedy, gdy 
ustalono, że cieszą się oni wystarczająco 
nieposzlakowaną opinią i posiadają 
właściwą wiedzę ogólną, handlową 
i branżową umożliwiającą im należyte 
przekazywanie wszelkich istotnych 
informacji dotyczących usługi 

Państwa członkowskie zapewniają, że 
przedstawicieli zależnych wpisano do 
rejestru publicznego wyłącznie wtedy, gdy 
ustalono, że cieszą się oni wystarczająco 
nieposzlakowaną opinią i mają właściwy 
poziom wiedzy i kompetencji wynikający z 
uznanych kwalifikacji, które umożliwiają
im należyte przekazywanie wszelkich 
istotnych informacji dotyczących usługi 
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proponowanej klientowi lub potencjalnemu 
klientowi.

proponowanej klientowi lub potencjalnemu 
klientowi.

Or. en

Poprawka 867
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
przedstawicieli zależnych wpisano do 
rejestru publicznego wyłącznie wtedy, gdy 
ustalono, że cieszą się oni wystarczająco 
nieposzlakowaną opinią i posiadają 
właściwą wiedzę ogólną, handlową 
i branżową umożliwiającą im należyte 
przekazywanie wszelkich istotnych 
informacji dotyczących usługi 
proponowanej klientowi lub potencjalnemu 
klientowi.

Państwa członkowskie zapewniają, że 
przedstawiciele zależni cieszą się 
wystarczająco nieposzlakowaną opinią 
i posiadają właściwą wiedzę ogólną, 
handlową i branżową umożliwiającą im 
należyte przekazywanie wszelkich 
istotnych informacji dotyczących usługi 
proponowanej klientowi lub potencjalnemu 
klientowi.

Or. en

Poprawka 868
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, że firmy inwestycyjne mogą 
weryfikować, czy powołani 
przedstawiciele zależni cieszą się 
wystarczająco nieposzlakowaną opinią 
i posiadają wiedzę określoną w akapicie 

Państwa członkowskie dopilnowują, 
by firmy inwestycyjne weryfikowały, czy 
powołani przedstawiciele zależni cieszą się 
wystarczająco nieposzlakowaną opinią 
i posiadają wiedzę określoną w akapicie 
trzecim.
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trzecim.

Or. en

Poprawka 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 5 – akapity pierwszy a i pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Firmy inwestycyjne zapewniają 
przedstawicielom zależnym pełne i 
wyczerpujące informacje na temat swoich 
usług inwestycyjnych oraz instrumentów 
finansowych i są one uaktualniane co 
najmniej raz na kwartał, przy czym 
maksymalne opóźnienie przekazywanych 
danych wynosi 60 dni.
Przedstawiciele zależni są zobowiązani do 
przekazywania tych informacji klientom 
lub potencjalnym klientom zanim przyjmą 
od nich zlecenia lub wprowadzą 
instrumenty finansowe.

Or. en

Uzasadnienie

Dążąc do tego, by inwestorzy mieli pełną świadomość potencjalnych sprzeczności interesów, 
należy doprowadzić do takiej sytuacji, by firmy inwestycyjne i przedstawiciele zależni jasno 
przedstawiali stosunki między dostawcami a przedstawicielami.

Poprawka 870
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że Państwa członkowskie zapewniają, że 
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firmy inwestycyjne uprawnione do 
realizowania zleceń w imieniu klientów lub 
realizujące transakcje na własny rachunek 
lub otrzymujące i przekazujące zlecenia, 
mogą doprowadzać lub przystępować do 
transakcji z uprawnionymi kontrahentami 
bez konieczności wypełniania zobowiązań 
nałożonych na podstawie art. 24 (z 
wyłączeniem ust. 3), 25 (z wyłączeniem 
ust. 5), 27 i art. 28 ust. 1 odnoszących się 
do transakcji lub wszelkiego rodzaju usługi 
dodatkowej bezpośrednio dotyczącej tych 
transakcji.

firmy inwestycyjne uprawnione do 
realizowania zleceń w imieniu klientów lub 
realizujące transakcje na własny rachunek 
lub otrzymujące i przekazujące zlecenia, 
mogą doprowadzać lub przystępować do 
transakcji z uprawnionymi kontrahentami 
bez konieczności wypełniania zobowiązań 
nałożonych na podstawie art. 24, 25, 27 
i art. 28 ust. 1 odnoszących się do 
transakcji lub wszelkiego rodzaju usługi 
dodatkowej bezpośrednio dotyczącej tych 
transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku poszerzono zakres informacji, które należy udostępniać uprawnionym 
kontrahentom (art. 24 ust. 3 i art. 25 ust. 5). Klientom detalicznym należy zapewnić najwyższy 
poziom ochrony, biorąc pod uwagę, że uprawnieni kontrahenci mogą zatroszczyć się tylko o 
własny interes, chociażby poprzez zdecydowanie, jakich potrzebują informacji itp., dlatego z 
art. 30 należy usunąć odniesienie do art. 24 i 25 (a to oznacza, że odpowiednie zapisy trzeba 
usunąć również z art. 25. ust. 6 lit. c)).

Poprawka 871
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
firmy inwestycyjne uprawnione do 
realizowania zleceń w imieniu klientów lub 
realizujące transakcje na własny rachunek 
lub otrzymujące i przekazujące zlecenia, 
mogą doprowadzać lub przystępować do 
transakcji z uprawnionymi kontrahentami 
bez konieczności wypełniania zobowiązań 
nałożonych na podstawie art. 24 (z 
wyłączeniem ust. 3), 25 (z wyłączeniem 
ust. 5), 27 i art. 28 ust. 1 odnoszących się 
do transakcji lub wszelkiego rodzaju usługi 
dodatkowej bezpośrednio dotyczącej tych 

Państwa członkowskie zapewniają, że 
firmy inwestycyjne uprawnione do 
realizowania zleceń w imieniu klientów lub 
realizujące transakcje na własny rachunek 
lub otrzymujące i przekazujące zlecenia, 
mogą doprowadzać lub przystępować do 
transakcji z uprawnionymi kontrahentami 
bez konieczności wypełniania zobowiązań 
nałożonych na podstawie art. 24, 25, 27 
i art. 28 ust. 1 odnoszących się do 
transakcji lub wszelkiego rodzaju usługi 
dodatkowej bezpośrednio dotyczącej tych 
transakcji.
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transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Poprawka 872
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
firmy inwestycyjne uprawnione do 
realizowania zleceń w imieniu klientów lub 
realizujące transakcje na własny rachunek 
lub otrzymujące i przekazujące zlecenia, 
mogą doprowadzać lub przystępować do 
transakcji z uprawnionymi kontrahentami 
bez konieczności wypełniania zobowiązań 
nałożonych na podstawie art. 24 (z 
wyłączeniem ust. 3), 25 (z wyłączeniem 
ust. 5), 27 i art. 28 ust. 1 odnoszących się 
do transakcji lub wszelkiego rodzaju usługi 
dodatkowej bezpośrednio dotyczącej tych 
transakcji.

Państwa członkowskie zapewniają, że 
firmy inwestycyjne uprawnione do 
realizowania zleceń w imieniu klientów lub 
realizujące transakcje na własny rachunek 
lub otrzymujące i przekazujące zlecenia, 
mogą doprowadzać lub przystępować do 
transakcji z uprawnionymi kontrahentami 
bez konieczności wypełniania zobowiązań 
nałożonych na podstawie art. 24 (z 
wyłączeniem ust. 3, 5, 6 i 7), 25 (z 
wyłączeniem ust. 5), 27 i art. 28 ust. 1 
odnoszących się do transakcji lub 
wszelkiego rodzaju usługi dodatkowej 
bezpośrednio dotyczącej tych transakcji.

Or. en

Poprawka 873
Thomas Mann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
firmy inwestycyjne uprawnione do 
realizowania zleceń w imieniu klientów lub 
realizujące transakcje na własny rachunek 
lub otrzymujące i przekazujące zlecenia, 
mogą doprowadzać lub przystępować do 
transakcji z uprawnionymi kontrahentami 
bez konieczności wypełniania zobowiązań 
nałożonych na podstawie art. 24 (z 
wyłączeniem ust. 3), 25 (z wyłączeniem 
ust. 5), 27 i art. 28 ust. 1 odnoszących się 
do transakcji lub wszelkiego rodzaju usługi
dodatkowej bezpośrednio dotyczącej tych 
transakcji.

Państwa członkowskie zapewniają, że 
firmy inwestycyjne uprawnione do 
realizowania zleceń w imieniu klientów lub 
realizujące transakcje na własny rachunek 
lub otrzymujące i przekazujące zlecenia
i/lub zapewniające zarządzanie portfelem, 
mogą doprowadzać lub przystępować do 
transakcji z uprawnionymi kontrahentami 
bez konieczności wypełniania zobowiązań 
nałożonych na podstawie art. 24 (z 
wyłączeniem ust. 3), 25 (z wyłączeniem 
ust. 5), 27 i art. 28 ust. 1 odnoszących się 
do transakcji lub wszelkiego rodzaju usługi 
dodatkowej bezpośrednio dotyczącej tych 
transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Firmy inwestycyjne świadczące usługi w zakresie zarządzania portfelem finansowym nie 
mogą przyjmować świadczeń pieniężnych od osób trzecich w odniesieniu do tych usług (chyba 
że otrzymują je bezpośrednio od inwestorów). Wspomniane zobowiązanie nie uwzględnia 
tego, że klienci detaliczni i branżowi z reguły wymagają wyższego poziomu ochrony niż ich 
uprawnieni kontrahenci. W świetle tych informacji należałoby ograniczyć zakres stosowania 
rzeczonego zapisu do sytuacji, w których usługi zarządzania portfelem finansowym świadczy 
się na rzecz klientów detalicznych i branżowych.

Poprawka 874
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla potrzeb niniejszego artykułu, za 
uprawnionych kontrahentów państwa 
członkowskie uznają firmy inwestycyjne, 
instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, 
UCITS oraz ich spółki zarządzające, 

Dla potrzeb niniejszego artykułu, za 
uprawnionych kontrahentów państwa 
członkowskie uznają firmy inwestycyjne, 
instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, 
UCITS oraz ich spółki zarządzające, 
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fundusze emerytalne oraz ich spółki 
zarządzające, inne instytucje finansowe 
uprawnione lub regulowane na podstawie 
ustawodawstwa unijnego lub prawa 
krajowego państwa członkowskiego, 
przedsiębiorstwa zwolnione ze stosowania 
niniejszej dyrektywy na podstawie art. 2 
ust. 1 lit. k), krajowe władze rządowe oraz 
właściwe dla nich urzędy, w tym organy 
publiczne obsługujące dług publiczny na 
poziomie krajowym, banki centralne 
i organizacje ponadnarodowe.

fundusze emerytalne oraz ich spółki 
zarządzające, inne instytucje finansowe 
uprawnione lub regulowane na podstawie 
ustawodawstwa unijnego lub prawa 
krajowego państwa członkowskiego, 
przedsiębiorstwa zwolnione ze stosowania 
niniejszej dyrektywy na podstawie art. 2 
ust. 1 lit. k), krajowe władze rządowe oraz 
właściwe dla nich urzędy, w tym organy 
publiczne obsługujące dług publiczny na 
poziomie krajowym, banki centralne 
i organizacje ponadnarodowe. Z tego 
zapisu wyłącza się jednak władze gminne i 
regionalne organy administracyjne.

Or. en

Poprawka 875
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie akapitu pierwszego 
klasyfikacja uprawnionego kontrahenta 
odbywa się bez uszczerbku dla prawa 
takich podmiotów do żądania, w formie 
ogólnej lub na zasadach handlowych, 
traktowania ich, jak klientów, których 
współpraca z firmą inwestycyjną podlega 
art. 24, 25, 27 i 28.

Na podstawie akapitu pierwszego 
klasyfikacja uprawnionego kontrahenta 
odbywa się bez uszczerbku dla prawa 
takich podmiotów do informowania 
swoich brokerów, w formie ogólnej lub na 
zasadach handlowych, o tym, że mają 
prawo być traktowani jak klienci, których 
współpraca z firmą inwestycyjną podlega 
art. 24, 25, 27 i 28.

Or. en

Uzasadnienie

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.
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Poprawka 876
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia środków 
ustalających:

skreślony

a) procedury wnioskowania o należyte 
traktowanie klientów na podstawie ust. 2;
b) procedury dotyczące uzyskiwania 
wyraźnego potwierdzenia od 
potencjalnych kontrahentów na podstawie 
ust. 3;
c) wstępnie zdefiniowane wymogi 
proporcjonalności, w tym progi ilościowe 
umożliwiające uznanie przedsiębiorstwa 
za uprawnionego kontrahenta na 
podstawie ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Nie trzeba precyzować procedur dotyczących wypełniania obowiązków określonych w 
przepisach UE, a państwa członkowskie same powinny określić zakres ich wdrażania, aby w 
ten sposób odpowiednio uwzględnić krajową specyfikę.

Poprawka 877
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedury wnioskowania o należyte 
traktowanie klientów na podstawie ust. 2;

a) procedury informowania brokerów o 
tym, że mają prawo być traktowani jak 
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klienci na podstawie ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Poprawka 878
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Monitorowanie zgodności z regułami MTF 
lub OTF i innymi zobowiązaniami 
prawnymi

Monitorowanie zgodności z regułami MTF 
i innymi zobowiązaniami prawnymi

Or. en

Poprawka 879
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne oraz operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF ustanowiły i 
utrzymywały skuteczne uzgodnienia 
i procedury właściwe dla MTF lub OTF, 
dotyczące regularnego monitorowania 
zgodności działalności użytkowników lub 
klientów z ich regułami. Firmy 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne lub operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF ustanowiły i 
utrzymywały uzgodnienia i procedury 
właściwe dla MTF lub OTF, dotyczące 
regularnego monitorowania zgodności 
działalności użytkowników lub klientów z 
ich regułami. Firmy inwestycyjne i 
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inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF monitorują 
transakcje zawierane przez użytkowników 
lub klientów na podstawie tych systemów 
w celu ustalenia naruszeń tych reguł, 
nieprawidłowych warunków wymiany 
handlowej lub postępowania, które może 
się wiązać z nadużyciami na rynku.

operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF monitorują złożone zamówienia oraz 
transakcje wykonane przez użytkowników 
lub klientów, a także anulowane przez 
nich, na podstawie tych systemów w celu 
ustalenia naruszeń tych reguł, 
nieprawidłowych warunków wymiany 
handlowej lub postępowania, które może 
się wiązać z nadużyciami na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Celem wprowadzenia tej poprawki jest zapewnienie, by oprócz operatorów rynków 
regulowanych (art. 51 ust. 3), również operatorzy MTF i OTF monitorowali stosunek zleceń 
złożonych do zleceń anulowanych. Taki stosunek najlepiej umieścić w rozporządzeniu 
dotyczącym nadużyć na rynku w art. 8 ust. 3 lit. c) jako nowe tiret w brzmieniu „-anulowanie 
zaleceń powyżej dziennego stosunku 30% zleceń wykonanych do złożonych, chyba że władze 
otrzymają wyjaśnienie w formie pisemnej”.

Poprawka 880
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne oraz operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF ustanowiły i 
utrzymywały skuteczne uzgodnienia 
i procedury właściwe dla MTF lub OTF, 
dotyczące regularnego monitorowania 
zgodności działalności użytkowników lub 
klientów z ich regułami. Firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF monitorują 
transakcje zawierane przez użytkowników 
lub klientów na podstawie tych systemów 
w celu ustalenia naruszeń tych reguł, 
nieprawidłowych warunków wymiany 
handlowej lub postępowania, które może 
się wiązać z nadużyciami na rynku.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne oraz operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF ustanowiły i 
utrzymywały skuteczne uzgodnienia 
i procedury właściwe dla MTF lub OTF, 
dotyczące regularnego monitorowania 
zgodności działalności użytkowników lub 
klientów z ich regułami. Firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF monitorują 
transakcje zawierane przez użytkowników 
lub klientów na podstawie tych systemów 
w celu ustalenia naruszeń tych reguł, 
nieprawidłowych warunków wymiany 
handlowej lub postępowania, które może 
się wiązać z nadużyciami na rynku.
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Państwa członkowskie dopilnowują, by 
operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF mieli wystarczające zasoby, które 
pozwolą na skuteczne monitorowanie.

Or. en

Poprawka 881
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne oraz operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF ustanowiły i 
utrzymywały skuteczne uzgodnienia 
i procedury właściwe dla MTF lub OTF, 
dotyczące regularnego monitorowania 
zgodności działalności użytkowników lub 
klientów z ich regułami. Firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF monitorują 
transakcje zawierane przez użytkowników 
lub klientów na podstawie tych systemów 
w celu ustalenia naruszeń tych reguł, 
nieprawidłowych warunków wymiany 
handlowej lub postępowania, które może 
się wiązać z nadużyciami na rynku.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne oraz operatorzy rynku 
prowadzący MTF ustanowiły i 
utrzymywały skuteczne uzgodnienia 
i procedury właściwe dla MTF, dotyczące 
regularnego monitorowania zgodności 
działalności użytkowników lub klientów z 
ich regułami. Firmy inwestycyjne i 
operatorzy rynku prowadzący MTF 
monitorują transakcje zawierane przez 
użytkowników lub klientów na podstawie 
tych systemów w celu ustalenia naruszeń 
tych reguł, nieprawidłowych warunków 
wymiany handlowej lub postępowania, 
które może się wiązać z nadużyciami na 
rynku.

Or. en

Poprawka 882
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by firmy inwestycyjne i operatorzy rynku, 
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prowadzący system obrotu, prowadzili 
rejestr swoich transakcji, aby móc 
identyfikować klientów (tzw. trade 
marking).

Or. en

Poprawka 883
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne oraz operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF przekazywali 
właściwemu organowi sprawozdania 
dotyczące znaczących naruszeń reguł 
i zakłóceń warunków wymiany handlowej 
lub postępowania, które może się wiązać z 
nadużyciami na rynku. Państwa 
członkowskie wymagają również, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF bezzwłocznie 
dostarczali istotne informacje organowi 
właściwemu do wykrywania i ścigania 
nadużyć na rynku oraz wspomagały ten 
organ w wykrywaniu i ściganiu nadużyć na 
rynku następujących lub mających miejsce 
za pośrednictwem systemów.

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne oraz operatorzy rynku 
prowadzący MTF przekazywali 
właściwemu organowi sprawozdania 
dotyczące znaczących naruszeń reguł 
i zakłóceń warunków wymiany handlowej 
lub postępowania, które może się wiązać z 
nadużyciami na rynku. Państwa 
członkowskie wymagają również, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF bezzwłocznie dostarczali 
istotne informacje organowi właściwemu 
do wykrywania i ścigania nadużyć na 
rynku oraz wspomagały ten organ 
w wykrywaniu i ściganiu nadużyć na rynku 
następujących lub mających miejsce za 
pośrednictwem systemów.

Or. en

Poprawka 884
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

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

2a. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających zasoby, które są konieczne, 
by zapewnić skuteczne monitorowanie 
MTF lub OTF.
EUNGiPW przedstawia Komisji rzeczone 
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.: proszę wstawić datę:...

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczne monitorowanie oznacza, że w tym zakresie nie ma konkurencji.

Poprawka 885
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawieszenie i wycofanie instrumentów z 
obrotu na MTF

Zawieszenie i wycofanie instrumentów z 
obrotu na MTF lub na OTF

Or. en

Poprawka 886
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku 
prowadzący MTF, którzy zawiesili lub 
wycofali z obrotu instrument finansowy, 
podawali tę decyzję do publicznej 
wiadomości, komunikowali ją rynkom 
regulowanym, innym MTF i OTF 
prowadzącym obrót tym samym
instrumentem finansowym oraz 
przekazywali istotne informacje 
właściwemu organowi. Właściwy organ 
powiadamia właściwe organy innych 
państw członkowskich. Państwa 
członkowskie wymagają, aby inne rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym
również zawiesiły lub wycofały ten 
instrument finansowy z obrotu, w 
przypadku gdy powodem zawieszenia lub 
wycofania z obrotu jest nieujawnienie 
informacji na temat emitenta lub 
instrumentu finansowego, z wyjątkiem 
sytuacji, w których ujawnienie tych 
informacji mogłoby poważnie zaszkodzić 
interesom inwestorów lub znaczenie 
zaburzyć uporządkowane funkcjonowanie 
rynku. Państwa członkowskie wymagają, 
aby inne rynki regulowane, MTF i OTF 
powiadamiały o swojej decyzji właściwy 
dla siebie organ oraz wszystkie rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym, 
dołączając uzasadnienie w przypadku 
podjęcie decyzji o niezawieszeniu lub 
niewycofaniu danego instrumentu 
finansowego z obrotu.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku 
prowadzący MTF zawiesili lub wycofali z 
obrotu instrument finansowy, w przypadku 
podjęcia decyzji na rynku regulowanym, 
na którym instrument poddano obrotowi 
pierwotnie, i gdy powód zawieszenia ma 
charakter globalny, podawali tę decyzję 
do publicznej wiadomości, komunikowali 
ją rynkom regulowanym, innym MTF i 
OTF prowadzącym obrót tym samym 
instrumentem finansowym oraz 
przekazywali istotne informacje 
właściwemu organowi. Właściwy organ 
powiadamia właściwe organy innych 
państw członkowskich. Państwa 
członkowskie wymagają, aby inne rynki 
regulowane, MTF i OTF powiadamiały o
tym, że nie zawieszą lub nie wycofają 
instrumentu finansowego, właściwy dla 
siebie organ oraz wszystkie rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót
tym samym instrumentem finansowym, 
dołączając uzasadnienie w przypadku 
podjęcia decyzji o niezawieszeniu lub 
niewycofaniu danego instrumentu 
finansowego z obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do zrównoważonych postanowień dyrektywy w sprawie harmonizacji 
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wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe 
dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, w dyrektywie MiFID II nie powinno się 
przewidywać rozszerzonych obowiązków sprawozdawczości kosztem emitentów 
prowadzących obrót również na MTF i OTF. W porównaniu z postanowieniami dyrektywy w 
sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których 
papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, odniesienie do 
„nieujawnienia informacji na temat emitenta” nie może być oceniane przez MTF lub OTF, 
ponieważ nie one mają otrzymywać informacje ujawniane przez firmy.

Poprawka 887
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku 
prowadzący MTF, którzy zawiesili lub 
wycofali z obrotu instrument finansowy, 
podawali tę decyzję do publicznej 
wiadomości, komunikowali ją rynkom 
regulowanym, innym MTF i OTF 
prowadzącym obrót tym samym 
instrumentem finansowym oraz 
przekazywali istotne informacje 
właściwemu organowi. Właściwy organ 
powiadamia właściwe organy innych 
państw członkowskich. Państwa 
członkowskie wymagają, aby inne rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym 
również zawiesiły lub wycofały ten 
instrument finansowy z obrotu, w 
przypadku gdy powodem zawieszenia lub 
wycofania z obrotu jest nieujawnienie 
informacji na temat emitenta lub 
instrumentu finansowego, z wyjątkiem 
sytuacji, w których ujawnienie tych 
informacji mogłoby poważnie zaszkodzić 
interesom inwestorów lub znaczenie 
zaburzyć uporządkowane funkcjonowanie 
rynku. Państwa członkowskie wymagają, 
aby inne rynki regulowane, MTF i OTF 

1. Bez uszczerbku dla prawa właściwych 
władz ustanowionego na mocy art. 72 ust. 
1 lit. d) i e) do domagania się zawieszenia 
lub wycofania instrumentu z obrotu, 
operator rynku regulowanego może 
zawiesić lub wycofać z obrotu instrument 
finansowy, który nie wypełnia już reguł 
rynku regulowanego, MTF lub OTF, 
chyba że takie postępowanie 
spowodowałoby poważną szkodę dla 
interesów inwestorów lub należytego 
funkcjonowania rynku.
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powiadamiały o swojej decyzji właściwy 
dla siebie organ oraz wszystkie rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym, 
dołączając uzasadnienie w przypadku 
podjęcie decyzji o niezawieszeniu lub 
niewycofaniu danego instrumentu 
finansowego z obrotu.

Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku 
prowadzący rynek regulowany, MTF lub 
OTF, którzy zawiesili lub wycofali z 
obrotu instrument finansowy, podawali tę 
decyzję do publicznej wiadomości, 
komunikowali ją rynkom regulowanym, 
innym MTF i OTF prowadzącym obrót 
tym samym instrumentem finansowym 
oraz przekazywali istotne informacje 
właściwemu organowi. Właściwy organ 
powiadamia właściwe organy innych 
państw członkowskich. W przypadku gdy 
zawieszenie lub wycofanie spowodowane 
jest nieujawnieniem informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, 
odpowiedni właściwy organ zgodnie z 
definicją w pkt. 7 art. 2 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1287/2006 wymaga, aby 
inne rynki regulowane, MTF i OTF bądź 
inne systemy prowadzące obrót tym 
samym instrumentem finansowym również 
natychmiastowo zawiesiły lub wycofały 
ten instrument finansowy z obrotu. 
Państwa członkowskie wymagają, aby inne 
rynki regulowane, MTF i OTF 
powiadamiały o swojej decyzji właściwy 
dla siebie organ oraz wszystkie rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym, 
dołączając uzasadnienie w przypadku 
podjęcie decyzji o niezawieszeniu lub 
niewycofaniu danego instrumentu 
finansowego z obrotu.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie ma uzasadnienia dla wprowadzania różnych zasad dla rynków regulowanych, MTF i 
OTF w tym zakresie. Właściwe władze dla danych instrumentów finansowych mogą zawieszać 
lub wycofywać instrumenty finansowe z obrotu we wszystkich systemach obrotu.

Poprawka 888
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku 
prowadzący MTF, którzy zawiesili lub 
wycofali z obrotu instrument finansowy, 
podawali tę decyzję do publicznej 
wiadomości, komunikowali ją rynkom 
regulowanym, innym MTF i OTF
prowadzącym obrót tym samym 
instrumentem finansowym oraz 
przekazywali istotne informacje 
właściwemu organowi. Właściwy organ 
powiadamia właściwe organy innych 
państw członkowskich. Państwa 
członkowskie wymagają, aby inne rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym 
również zawiesiły lub wycofały ten 
instrument finansowy z obrotu, w 
przypadku gdy powodem zawieszenia lub 
wycofania z obrotu jest nieujawnienie 
informacji na temat emitenta lub 
instrumentu finansowego, z wyjątkiem 
sytuacji, w których ujawnienie tych 
informacji mogłoby poważnie zaszkodzić 
interesom inwestorów lub znaczenie 
zaburzyć uporządkowane funkcjonowanie 
rynku. Państwa członkowskie wymagają, 
aby inne rynki regulowane, MTF i OTF 
powiadamiały o swojej decyzji właściwy 
dla siebie organ oraz wszystkie rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym, 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku 
prowadzący MTF, którzy zawiesili lub 
wycofali z obrotu instrument finansowy, 
podawali tę decyzję do publicznej 
wiadomości, komunikowali ją rynkom 
regulowanym, innym MTF prowadzącym 
obrót tym samym instrumentem 
finansowym oraz przekazywali istotne 
informacje właściwemu organowi. 
Właściwy organ powiadamia właściwe 
organy innych państw członkowskich. 
Państwa członkowskie wymagają, aby inne 
rynki regulowane, MTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym 
również zawiesiły lub wycofały ten 
instrument finansowy z obrotu, w 
przypadku gdy powodem zawieszenia lub 
wycofania z obrotu jest nieujawnienie 
informacji na temat emitenta lub 
instrumentu finansowego, z wyjątkiem 
sytuacji, w których ujawnienie tych 
informacji mogłoby poważnie zaszkodzić 
interesom inwestorów lub znaczenie 
zaburzyć uporządkowane funkcjonowanie 
rynku. Państwa członkowskie wymagają, 
aby inne rynki regulowane, MTF 
powiadamiały o swojej decyzji właściwy 
dla siebie organ oraz wszystkie rynki 
regulowane, MTF prowadzące obrót tym 
samym instrumentem finansowym, 
dołączając uzasadnienie w przypadku 
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dołączając uzasadnienie w przypadku 
podjęcie decyzji o niezawieszeniu lub 
niewycofaniu danego instrumentu 
finansowego z obrotu.

podjęcie decyzji o niezawieszeniu lub 
niewycofaniu danego instrumentu 
finansowego z obrotu.

Or. en

Poprawka 889
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia formatu i momentu 
przekazania i upublicznienia informacji, o 
których mowa w ust. 1

skreślony

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 przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [XXX].

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na obciążenie pracą EUNGiPW należałoby ustalić obszary priorytetowe.
Standardy dotyczące formatu i terminu przedkładania komunikatu nie wydają się być 
niezbędnymi informacjami.

Poprawka 890
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia 
konkretnych sytuacji mogących poważnie 
zaszkodzić interesom inwestorów lub 
znaczenie zaburzyć uporządkowane 
funkcjonowanie rynku, o których mowa w 
ust. 1 i 2, oraz w celu określenia kwestii 
związanych z nieujawnieniem informacji 
na temat emitenta lub instrumentu 
finansowego, o których mowa w ust. 1.

3. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych
w celu określenia konkretnych sytuacji 
mogących poważnie zaszkodzić interesom 
inwestorów lub znaczenie zaburzyć 
uporządkowane funkcjonowanie rynku, o 
których mowa w ust. 1 i 2, oraz w celu 
określenia kwestii związanych z 
nieujawnieniem informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, o 
których mowa w ust. 1.

EUNGiPW przedstawia Komisji rzeczone 
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.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 891
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia 
konkretnych sytuacji mogących poważnie 
zaszkodzić interesom inwestorów lub 
znaczenie zaburzyć uporządkowane 
funkcjonowanie rynku, o których mowa w 

3. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych
w celu określenia konkretnych sytuacji 
mogących poważnie zaszkodzić interesom 
inwestorów lub znaczenie zaburzyć 
uporządkowane funkcjonowanie rynku, o 
których mowa w ust. 1 i 2, oraz w celu 
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ust. 1 i 2, oraz w celu określenia kwestii 
związanych z nieujawnieniem informacji 
na temat emitenta lub instrumentu 
finansowego, o których mowa w ust. 1.

określenia kwestii związanych z 
nieujawnieniem informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, o 
których mowa w ust. 1.

EUNGiPW przedstawia Komisji rzeczone 
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.: proszę wstawić datę:...

Or. en

Uzasadnienie

Specyficzne sytuacje, które mogą zaszkodzić interesom inwestora to w dużej mierze kwestia 
techniczna, dlatego to EUNGiPW powinno wyjść z propozycjami w tym zakresie.

Poprawka 892
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu miesiąca po otrzymania 
powiadomienia, o którym mowa w art. 32 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr.../... 
[MiFIR], EUNGiPW może przyjąć 
indywidualne decyzje, zgodnie z którymi 
właściwe organy będą zobowiązane podjąć 
niezbędne działania w odpowiedzi na 
nieprzewidziane wydarzenia, które 
mogłyby poważnie zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i 
ich stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego lub ochronie 
inwestora w zakresie jego własnych 
uprawnień w sytuacjach wyjątkowych. 
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Ponadto EUNGiPW może poszerzyć 
wdrażanie indywidualnych decyzji o inne 
właściwe organy krajowe.

Or. en

Poprawka 893
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 894
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
określających format i moment 
przekazania i upublicznienia informacji, o 
których mowa w ust. 1.

skreślony

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 przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [XXX].

Or. en
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Uzasadnienie

Ze względu na obciążenie pracą EUNGiPW należałoby ustalić obszary priorytetowe.
Standardy dotyczące formatu i terminu przedkładania komunikatu nie wydają się być 
niezbędnymi informacjami.

Poprawka 895
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymóg współpracy i wymiany informacji 
obowiązujący w stosunku do MTF i OTF

Wymóg współpracy i wymiany informacji 
obowiązujący w stosunku do MTF

Or. en

Poprawka 896
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku 
prowadzący MTF lub OTF bezzwłocznie 
informowali firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących inne 
MTF, OTF i rynki regulowane o:

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku 
prowadzący MTF bezzwłocznie 
informowali firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących inne MTF 
i rynki regulowane o:

Or. en

Poprawka 897
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku
prowadzący MTF lub OTF współpracował 
z rynkiem regulowanym w przypadku, gdy 
papiery wartościowe są objęte 
dopuszczeniem do obrotu i który zgodnie z 
art. 11 [MAR] ma prowadzić nadzór 
międzyrynkowy.

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku rozproszenia rynku łatwiej jest o nadużycia i manipulacje na rynkach przy użyciu 
strategii międzyrynkowych, dlatego organy nadzoru rynków muszą współpracować, aby 
zapewnić wykrywanie tego rodzaju strategii międzyrynkowych. System pierwotnych notowań 
ma najlepsze możliwości, aby wziąć za to pełną odpowiedzialność, ponieważ jest on najbliżej 
przepływu informacji emitenta. Należy wprowadzić wymóg współpracy pomiędzy rynkami 
wtórnymi.

Poprawka 898
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku 
prowadzący rynek regulowany lub MTF 
współpracował z wyznaczonym właściwym 
organem lub stroną trzecią, której 
powierzono zadanie całościowego nadzoru 
w czasie rzeczywistym, w celu wykonania 
swoich obowiązków [art. 17 lit. a) (nowa) 
MAR].

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku rozproszenia rynku łatwiej jest o nadużycia i manipulacje na rynkach przy użyciu 
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strategii międzyrynkowych, dlatego właściwe organy i organy nadzoru rynków muszą 
współpracować, aby zapewnić wykrywanie tego rodzaju strategii międzyrynkowych. Należy 
wprowadzić wymóg współpracy pomiędzy rynkami wtórnymi.

Poprawka 899
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku 
prowadzący MTF lub OTF będące 
wtórnymi systemami obrotu dla 
określonych akcji współpracowały z 
systemem pierwotnych notowań tych akcji 
w celu wykonania swoich obowiązków 
zgodnie z art. 11 MAR.

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku rozproszenia obrotu spowodowanego wdrożeniem MiFID łatwiej jest o nadużycia i 
manipulacje na rynkach przy użyciu strategii międzyrynkowych. Brakuje organu nadzoru w 
czasie rzeczywistym, który przyglądałby się całościowemu obrotowi danymi akcjami, a nie 
systemom obrotu czy właściwym organom. Należy usunąć tę lukę. Wprowadzenie funkcji 
nadzoru w systemie pierwotnych notowań powinno rozwiązać ten problem, ponieważ będzie 
on najbliżej przepływu informacji emitenta.

Poprawka 900
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia szczególnych okoliczności, 

EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia szczególnych okoliczności, 
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których wystąpienie powoduje konieczność 
wypełnienia wymogu informacyjnego, o 
którym mowa w ust. 1.

których wystąpienie powoduje konieczność 
wypełnienia wymogu informacyjnego, o 
którym mowa w ust. 1 oraz konkretnych 
wymogów i warunków dotyczących 
współpracy między systemami 
pierwotnych i wtórnych notowań, o 
których mowa w ust. 1. lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

EUNGiPW powinien opracować wytyczne dotyczące przepisów wykonawczych w zakresie 
nadzoru współpracy pomiędzy różnymi systemami obrotu.

Poprawka 901
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia szczególnych okoliczności, 
których wystąpienie powoduje konieczność 
wypełnienia wymogu informacyjnego, o 
którym mowa w ust. 1.

EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia szczególnych okoliczności, 
których wystąpienie powoduje konieczność 
wypełnienia wymogu informacyjnego, o 
którym mowa w ust. 1 oraz konkretnych 
wymogów i warunków dotyczących 
współpracy, o których mowa w ust. 1 lit. 
a).

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku rozproszenia rynku łatwiej jest o nadużycia i manipulacje na rynkach przy użyciu 
strategii międzyrynkowych, dlatego właściwe organy i organy nadzoru rynków muszą 
współpracować, aby zapewnić wykrywanie tego rodzaju strategii międzyrynkowych. Należy 
wprowadzić wymóg współpracy pomiędzy rynkami wtórnymi. EUNGiPW ma najlepsze 
możliwości w zakresie dalszego opracowania szczegółów takich zapisów.
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Poprawka 902
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 3 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) większość produktów finansowych 
podlegających obrotowi na rynku to 
produkty, które często stanowią źródło 
finansowania dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, co nie dotyczy instytucji 
finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli nie zwolni się instytucji finansowych z rynków MŚP powstanie luka, wskutek której 
przepisy MTF mogą ulec osłabieniu.

Poprawka 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie wymagają, aby w 
przypadku dopuszczenia instrumentu 
finansowego emitenta do obrotu na jednym 
rynku na rzecz wzrostu MŚP, ten 
instrument finansowy mógł być również
przedmiotem obrotu na innym rynku na 
rzecz wzrostu MŚP bez zgody emitenta. W 
takim przypadku emitent nie podlega 
jednak żadnym obowiązkom w zakresie 
ładu korporacyjnego ani początkowym, 
bieżącym lub doraźnym obowiązkom 
informacyjnym w stosunku do tego 
drugiego rynku MŚP.

7. Państwa członkowskie wymagają, aby w 
przypadku dopuszczenia instrumentu 
finansowego emitenta do obrotu na jednym 
rynku na rzecz wzrostu MŚP, ten 
instrument finansowy mógł być 
przedmiotem obrotu na innym rynku na 
rzecz wzrostu MŚP tylko za zgodą
emitenta.

Or. en
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Uzasadnienie

Decyzja o tym, gdzie ma się odbywać obrót instrumentami powinna należeć wyłącznie do 
MŚP.

Poprawka 904
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie wymagają, aby w 
przypadku dopuszczenia instrumentu 
finansowego emitenta do obrotu na jednym 
rynku na rzecz wzrostu MŚP, ten 
instrument finansowy mógł być również 
przedmiotem obrotu na innym rynku na 
rzecz wzrostu MŚP bez zgody emitenta. W 
takim przypadku emitent nie podlega 
jednak żadnym obowiązkom w zakresie 
ładu korporacyjnego ani początkowym, 
bieżącym lub doraźnym obowiązkom 
informacyjnym w stosunku do tego 
drugiego rynku MŚP.

7. Państwa członkowskie wymagają, aby w 
przypadku dopuszczenia instrumentu 
finansowego emitenta do obrotu na jednym 
rynku na rzecz wzrostu MŚP, ten 
instrument finansowy mógł być również 
przedmiotem obrotu na innym rynku na 
rzecz wzrostu MŚP, pod warunkiem 
wyraźnej zgody emitenta. W takim 
przypadku emitent nie podlega jednak 
żadnym obowiązkom w zakresie ładu 
korporacyjnego ani początkowym, 
bieżącym lub doraźnym obowiązkom 
informacyjnym w stosunku do tego 
drugiego rynku MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie na to, by papiery wartościowe firmy notowane na rynku na rzecz wzrostu MŚP 
zostały dopuszczone do obrotu również na innych rynkach, może pociągnąć za sobą kilka 
negatywnych konsekwencji. Należą do nich: rozproszenie płynności ich akcji, generując 
rozbieżne ceny, trudniejsza kontrola posiadanych akcji przez MŚP oraz mniejsza 
przewidywalność, a także zagrożenie zmniejszeniem zaufania inwestorów. Dlatego tak istotne 
jest, by MŚP zachowały możliwość samodzielnego decydowania o tym, czy chcą, aby ich akcje 
podlegały obrotowi na dodatkowych rynkach na rzecz wzrostu MŚP.

Poprawka 905
Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie wymagają, aby w 
przypadku dopuszczenia instrumentu 
finansowego emitenta do obrotu na jednym 
rynku na rzecz wzrostu MŚP, ten 
instrument finansowy mógł być również
przedmiotem obrotu na innym rynku na 
rzecz wzrostu MŚP bez zgody emitenta. W 
takim przypadku emitent nie podlega 
jednak żadnym obowiązkom w zakresie 
ładu korporacyjnego ani początkowym, 
bieżącym lub doraźnym obowiązkom 
informacyjnym w stosunku do tego 
drugiego rynku MŚP.

7. Państwa członkowskie wymagają, aby w 
przypadku dopuszczenia instrumentu 
finansowego emitenta do obrotu na jednym 
rynku na rzecz wzrostu MŚP, ten 
instrument finansowy mógł być 
przedmiotem obrotu na innym rynku na 
rzecz wzrostu MŚP jedynie za wyraźną 
zgodą ze strony emitenta. W takim 
przypadku emitent nie podlega jednak 
żadnym obowiązkom w zakresie ładu 
korporacyjnego ani początkowym, 
bieżącym lub doraźnym obowiązkom 
informacyjnym w stosunku do tego 
drugiego rynku MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers’ control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias’ of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.

Poprawka 906
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym znajduje się oddział, bierze na 
siebie odpowiedzialność za zapewnienie, 
że usługi świadczone przez oddział na jego 

Właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym znajduje się oddział, bierze na 
siebie odpowiedzialność za zapewnienie, 
że usługi świadczone przez oddział na jego 
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terytorium wypełniają zobowiązania 
ustanowione w art. 24, 25, 27, 28, 
niniejszej dyrektywy i art. 13–23 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR] 
oraz w środkach przyjętych na ich mocy.

terytorium wypełniają zobowiązania 
ustanowione w art. 24, 25, 26a, 27, 28, 
niniejszej dyrektywy i art. 13–23 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR] 
oraz w środkach przyjętych na ich mocy.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami poprzedniej poprawki dotyczącej art. 26 należy wprowadzić nowe, 
bardziej szczegółowe wymogi dotyczące wiedzy i kwalifikacji. W tym celu należy nałożyć na 
przyjmujące państwa członkowskie stosowne obowiązki.

Poprawka 907
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym znajduje się oddział, ma prawo 
zbadać uzgodnienia oraz wymagać 
dokonania zmian niezbędnie koniecznych 
do umożliwienia właściwemu organowi 
egzekwowania zobowiązań ustalonych na 
podstawie art. 24, 25, 27, 28, niniejszej 
dyrektywy i art. 13–23 rozporządzenia 
(UE) nr …/… [MiFIR] oraz środków 
przyjętych na ich mocy w odniesieniu do 
usług lub działalności inwestycyjnej 
świadczonych i prowadzonej przez oddział 
na jego terytorium.

Właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym znajduje się oddział, ma prawo 
zbadać uzgodnienia oraz wymagać 
dokonania zmian niezbędnie koniecznych 
do umożliwienia właściwemu organowi 
egzekwowania zobowiązań ustalonych na 
podstawie art. 24, 25, 26a, 27, 28, 
niniejszej dyrektywy i art. 13–23 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR] 
oraz środków przyjętych na ich mocy 
w odniesieniu do usług lub działalności 
inwestycyjnej świadczonych i prowadzonej 
przez oddział na jego terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami poprzedniej poprawki należy wprowadzić nowe, bardziej szczegółowe 
wymogi dotyczące wiedzy i kwalifikacji. W tym celu należy nałożyć na przyjmujące państwa 
członkowskie stosowne obowiązki.
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Poprawka 908
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
dostęp tych firm inwestycyjnych do 
takich systemów podlegał tym samym, 
pozbawionym wszelkich przejawów 
dyskryminacji niedyskryminacyjnym, 
przejrzystym i obiektywnym kryteriom, 
które stosuje się do lokalnych uczestników 
rynku. Państwa członkowskie nie 
ograniczają wykorzystywania tych 
systemów do rozrachunku i rozliczania 
transakcji na instrumentach finansowych 
zawieranych na rynku regulowanym lub 
MTF lub OTF na ich terytorium.

Państwa członkowskie wymagają, aby 
dostęp tych firm inwestycyjnych do 
takich systemów podlegał tym samym, 
pozbawionym wszelkich przejawów 
dyskryminacji niedyskryminacyjnym, 
przejrzystym i obiektywnym kryteriom, 
które stosuje się do lokalnych uczestników 
rynku. Państwa członkowskie nie 
ograniczają wykorzystywania tych 
systemów do rozrachunku i rozliczania 
transakcji na instrumentach finansowych 
zawieranych na rynku regulowanym lub 
MTF na ich terytorium.

Or. en

Poprawka 909
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena właściwego organu dla rynku 
regulowanego pozostaje bez uszczerbku 
dla kompetencji krajowych banków 
centralnych pełniących rolę nadzorców 
systemów rozliczeniowych, lub innych
organów nadzorujących te systemy. Do 
celów uniknięcia zbędnego powielania 
kontroli, właściwy organ uwzględnia 
nadzór aktualnie prowadzony przez te 
instytucje.

Ocena właściwego organu dla rynku 
regulowanego pozostaje bez uszczerbku 
dla kompetencji właściwych banków 
centralnych pełniących rolę nadzorców 
systemów rozliczeniowych, lub innych
organów nadzorujących te systemy. Do 
celów uniknięcia zbędnego powielania 
kontroli, właściwy organ uwzględnia 
nadzór aktualnie prowadzony przez te 
instytucje.

Or. en
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Uzasadnienie

Systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe mogą nadzorować nie tylko krajowe banki centralne, 
ale i EBC.

Poprawka 910
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Prawa przedsiębiorstw inwestycyjnych 
z mocy ust. 1 i 2 pozostają bez uszczerbku 
dla prawa podmiotów gospodarczych 
centralnego kontrahenta, systemów 
rozrachunkowych i rozliczeniowych 
papierów wartościowych do odmowy 
udostępnienia wnioskowanych usług w 
oparciu o uzasadnione względy handlowe, 
w szczególności prawa do odmowy 
zawarcia umowy z podmiotem, który nie 
spełnia określonych warunków 
interoperacyjności.

Or. pl

Poprawka 911
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przepis niniejszej dyrektywy 
regulujący świadczenie usług przez firmy 
z państw trzecich na terytorium Unii nie 
powinien wpływać na możliwość 
korzystania przez osoby mające swoją 
siedzibę w Unii, z ich własnej inicjatywy, z 
usług inwestycyjnych świadczonych przez 
firmy z państw trzecich. W przypadku 
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świadczenia przez firmę z państwa 
trzeciego usług w odpowiedzi na własną 
inicjatywę osoby mającej swoją siedzibę w 
Unii usług tych nie należy uznawać za 
usługi świadczone na terytorium Unii. W 
przypadku gdy firma z państwa trzeciego 
prowadzi akwizycję wśród klientów lub 
potencjalnych klientów w Unii lub 
promuje albo reklamuje usługi 
inwestycyjne lub działalność inwestycyjną 
w powiązaniu z usługami dodatkowymi w 
Unii, jeśli działalność ta nie jest 
prowadzona w ramach istniejącego 
stosunku, zgodnie z którym firma 
zapewnia klientowi bieżącą obsługę, 
działalność tego rodzaju nie powinna być 
uznawana za usługę świadczoną z własnej 
inicjatywy klienta.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z proponowanym 74. punktem preambuły MiFID, uprawnieni kontrahenci mogą 
korzystać z usług inwestycyjnych świadczonych przez firmy z państwach trzecich tylko z 
własnej inicjatywy. Należy wyraźnie wskazać, że tego rodzaju bierny system handlowy ma 
zastosowanie do wszystkich europejskich klientów i pozwala im korzystać z usług 
inwestycyjnych świadczonych przez firmy z państw trzecich. Włączenie 74. punktu preambuły 
MiFID do art. 40 lit. a) (nowa) ma na celu nadanie temu postanowieniu wiążącego 
charakteru.

Poprawka 912
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uniknięcia zbędnego powielania 
kontroli właściwy organ uwzględnia dozór 
i nadzór nad systemami rozrachunku 
i rozliczeniowymi prowadzony przez 
krajowe banki centralne pełniące rolę 
nadzorców systemów rozrachunku 
i rozliczeniowych lub przez inne organy 

W celu uniknięcia zbędnego powielania 
kontroli właściwy organ uwzględnia dozór 
i nadzór nad systemami rozrachunku 
i rozliczeniowymi prowadzony przez 
właściwe banki centralne pełniące rolę 
nadzorców systemów rozrachunku 
i rozliczeniowych lub przez inne organy 
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nadzoru kompetentne w dziedzinie takich 
systemów.

nadzoru kompetentne w dziedzinie takich 
systemów.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe mogą nadzorować nie tylko krajowe banki centralne, 
ale i EBC.

Poprawka 913
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] Rozdział skreślony

Or. en

Poprawka 914
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] Rozdział skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Cały niniejszy rozdział powinien zostać zawarty w rozporządzeniu.

Poprawka 915
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usług przez firmy z państw 
trzecich

Świadczenie usług lub prowadzenie 
działalności przez firmy z państw trzecich

Or. en

Poprawka 916
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 4 – sekcja 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usług w drodze ustanowienia
oddziału

Świadczenie usług lub prowadzenie 
działalności poprzez ustanowienie
oddziału z paszportem

Or. en

Poprawka 917
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie oddziału Ustanowienie oddziału z paszportem

Or. en

Poprawka 918
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają 
uzyskania przez firmy z państw trzecich, 
które zamierzają świadczyć usługi 
inwestycyjne lub prowadzić działalność 
inwestycyjną, w tym świadczyć usługi 
dodatkowe, na ich terytorium za 
pośrednictwem oddziału, uprzedniego 
zezwolenia właściwych organów tych 
państw członkowskich zgodnie z 
następującymi przepisami:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by
firmy z państw trzecich mogły świadczyć 
usługi inwestycyjne lub prowadzić 
działalność inwestycyjną, w tym świadczyć 
usługi dodatkowe, na ich terytorium za 
pośrednictwem oddziału ustanowionego 
na ich terytorium lub w innym państwie 
członkowskim, pod warunkiem, że oddział 
ten uzyskał zezwolenie właściwych 
organów w tym państwie członkowskim, w 
którym oddział ten został ustanowiony
zgodnie z następującymi przepisami:

Or. en

Uzasadnienie

W tekście ustala się warunki, na jakich firma z państwa trzeciego może ustanowić oddział w 
państwie członkowskim, jeśli posiada paszport, który umożliwia jej prowadzenie działalności 
w innych państwach członkowskich. Nie oznacza to, że państwa członkowskie nie mogą dalej 
udzielać zezwoleń oddziałom firm z państw trzecich, które nie posiadają paszportu. Ustalenia 
te nie powinny określać obowiązkowego wymogu dotyczącego kapitału, jakim dysponuje 
oddział.

Poprawka 919
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają 
uzyskania przez firmy z państw trzecich, 
które zamierzają świadczyć usługi 
inwestycyjne lub prowadzić działalność 
inwestycyjną, w tym świadczyć usługi 
dodatkowe, na ich terytorium za 
pośrednictwem oddziału, uprzedniego 
zezwolenia właściwych organów tych 
państw członkowskich zgodnie z 

1. Państwa członkowskie wymagają 
uzyskania przez firmy inwestycyjne lub 
operatorów rynku z państw trzecich, które 
zamierzają świadczyć usługi inwestycyjne, 
prowadzić działalność inwestycyjną, w tym 
świadczyć usługi dodatkowe, lub usługi w 
zakresie systemów obrotu, na ich 
terytorium za pośrednictwem oddziału, 
uprzedniego zezwolenia właściwych 
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następującymi przepisami: organów tych państw członkowskich 
zgodnie z następującymi przepisami:

Or. en

Poprawka 920
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają 
uzyskania przez firmy z państw trzecich, 
które zamierzają świadczyć usługi 
inwestycyjne lub prowadzić działalność 
inwestycyjną, w tym świadczyć usługi 
dodatkowe, na ich terytorium za 
pośrednictwem oddziału, uprzedniego 
zezwolenia właściwych organów tych 
państw członkowskich zgodnie z 
następującymi przepisami:

1. Państwa członkowskie wymagają 
uzyskania przez firmy z państw trzecich, 
które zamierzają świadczyć usługi 
inwestycyjne lub prowadzić działalność 
inwestycyjną, w tym świadczyć usługi 
dodatkowe klientom detalicznym, na ich 
terytorium za pośrednictwem oddziału, 
uprzedniego zezwolenia właściwych 
organów tych państw członkowskich
zgodnie z następującymi przepisami:

Or. en

Poprawka 921
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają 
uzyskania przez firmy z państw trzecich, 
które zamierzają świadczyć usługi 
inwestycyjne lub prowadzić działalność 
inwestycyjną, w tym świadczyć usługi 
dodatkowe, na ich terytorium za 
pośrednictwem oddziału, uprzedniego 
zezwolenia właściwych organów tych 
państw członkowskich zgodnie z 

1. Państwa członkowskie wymagają 
uzyskania przez firmy z państw trzecich, 
które zamierzają świadczyć usługi 
inwestycyjne lub prowadzić działalność 
inwestycyjną, w tym świadczyć usługi 
dodatkowe, na ich terytorium za 
pośrednictwem oddziału na rzecz klientów 
branżowych, uprzedniego zezwolenia 
EUNGiPW zgodnie z następującymi 
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następującymi przepisami: przepisami:

Or. en

Poprawka 922
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Komisja podjęła decyzję zgodnie z ust 3; a) Komisja podjęła decyzję zgodnie z ust 3, 
uznając za równoważne ramy 
ostrożnościowe państw trzecich;

Or. en

Uzasadnienie

W tekście ustala się warunki, na jakich firma z państwa trzeciego może ustanowić oddział w 
państwie członkowskim, jeśli posiada paszport, który umożliwia jej prowadzenie działalności 
w innych państwach członkowskich. Nie oznacza to, że państwa członkowskie nie mogą dalej 
udzielać zezwoleń oddziałom firm z państw trzecich, które nie posiadają paszportu. Ustalenia 
te nie powinny określać obowiązkowego wymogu dotyczącego kapitału, jakim dysponuje 
oddział.

Poprawka 923
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Komisja podjęła decyzję zgodnie z ust 
3;

a) niniejszy wymóg ma zastosowanie tylko 
w przypadku, gdy Komisja podejmie
decyzję o braku równoważności zgodnie z 
ust. 3;

Or. en
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Poprawka 924
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) świadczenie usług, o zezwolenie na 
które wnioskuje firma z państw trzeciego, 
podlega zezwoleniu i nadzorowi w 
państwie trzecim, w którym wnioskująca 
firma posiada siedzibę i uzyskała stosowne 
zezwolenie. Państwo trzecie, w którym 
firma z państwa trzeciego posiada siedzibę, 
nie może być sklasyfikowane przez grupę 
specjalną ds. przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako 
kraj lub terytorium odmawiające 
współpracy;

b) świadczenie usług, o zezwolenie na 
które wnioskuje firma z państwa trzeciego, 
podlega zezwoleniu i nadzorowi w 
państwie trzecim, w którym wnioskująca 
firma posiada siedzibę główną, a rzeczona 
firma z państwa trzeciego uzyskała 
stosowne zezwolenie w tym państwie. 
Państwo trzecie, w którym firma z państwa 
trzeciego posiada siedzibę główną, nie 
może być sklasyfikowane przez grupę 
specjalną ds. przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako 
kraj lub terytorium odmawiające 
współpracy;

Or. en

Uzasadnienie

W tekście ustala się warunki, na jakich firma z państwa trzeciego może ustanowić oddział w 
państwie członkowskim, jeśli posiada paszport, który umożliwia jej prowadzenie działalności 
w innych państwach członkowskich. Nie oznacza to, że państwa członkowskie nie mogą dalej 
udzielać zezwoleń oddziałom firm z państw trzecich, które nie posiadają paszportu. Ustalenia 
te nie powinny określać obowiązkowego wymogu dotyczącego kapitału, jakim dysponuje 
oddział.

Poprawka 925
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) istnieją uzgodnienia w zakresie 
współpracy, obejmujące przepisy 

c) istnieją uzgodnienia w zakresie 
współpracy, obejmujące przepisy 
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regulujące wymianę informacji do celów 
zapewnienia integralności rynku i ochrony 
inwestorów, między właściwymi organami 
w zainteresowanym państwie 
członkowskim a właściwymi organami 
nadzoru w państwie trzecim, w którym 
firma posiada siedzibę;

regulujące wymianę informacji do celów 
zapewnienia integralności rynku i ochrony 
inwestorów, między właściwymi organami 
w państwie członkowskim, w którym 
ustanowiono oddział, a właściwymi 
organami nadzoru w państwie trzecim, w 
którym firma z państwa trzeciego posiada 
siedzibę główną;

Or. en

Uzasadnienie

W tekście ustala się warunki, na jakich firma z państwa trzeciego może ustanowić oddział w 
państwie członkowskim, jeśli posiada paszport, który umożliwia jej prowadzenie działalności 
w innych państwach członkowskich. Nie oznacza to, że państwa członkowskie nie mogą dalej 
udzielać zezwoleń oddziałom firm z państw trzecich, które nie posiadają paszportu. Ustalenia 
te nie powinny określać obowiązkowego wymogu dotyczącego kapitału, jakim dysponuje 
oddział.

Poprawka 926
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) oddział posiada do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W tekście ustala się warunki, na jakich firma z państwa trzeciego może ustanowić oddział w 
państwie członkowskim, jeśli posiada paszport, który umożliwia jej prowadzenie działalności 
w innych państwach członkowskich. Nie oznacza to, że państwa członkowskie nie mogą dalej 
udzielać zezwoleń oddziałom firm z państw trzecich, które nie posiadają paszportu. Ustalenia 
te nie powinny określać obowiązkowego wymogu dotyczącego kapitału, jakim dysponuje 
oddział.
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Poprawka 927
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) państwo trzecie, w którym firma z 
państwa trzeciego posiada siedzibę, 
podpisało z państwem członkowskim, w 
którym ustanowiony ma zostać oddział, 
umowę, która jest w pełni zgodna ze 
standardami określonymi w art. 26 
Modelowej konwencji OECD w sprawie 
podatku od dochodu i majątku, oraz 
zapewnia skuteczną wymianę informacji w 
sprawach podatkowych, w tym ewentualne 
wielostronne konwencje podatkowe;

f) państwo trzecie, w którym firma z 
państwa trzeciego posiada siedzibę 
główną, podpisało z państwem 
członkowskim, w którym ustanowiono 
oddział, umowę, która jest w pełni zgodna 
ze standardami określonymi w art. 26 
Modelowej konwencji OECD w sprawie 
podatku od dochodu i majątku, oraz 
zapewnia skuteczną wymianę informacji w 
sprawach podatkowych, w tym ewentualne 
wielostronne konwencje podatkowe;

Or. en

Uzasadnienie

W tekście ustala się warunki, na jakich firma z państwa trzeciego może ustanowić oddział w 
państwie członkowskim, jeśli posiada paszport, który umożliwia jej prowadzenie działalności 
w innych państwach członkowskich. Nie oznacza to, że państwa członkowskie nie mogą dalej 
udzielać zezwoleń oddziałom firm z państw trzecich, które nie posiadają paszportu. Ustalenia 
te nie powinny określać obowiązkowego wymogu dotyczącego kapitału, jakim dysponuje 
oddział.

Poprawka 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) firma wystąpiła z wnioskiem o 
członkostwo w systemie rekompensat dla 
inwestorów uprawnionym lub uznanym 
zgodnie z dyrektywą 97/9/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 
r. w sprawie systemów rekompensat dla 

g) firma należy do systemu rekompensat 
dla inwestorów uprawnionym lub uznanym 
zgodnie z dyrektywą 97/9/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 
r. w sprawie systemów rekompensat dla 
inwestorów w momencie udzielania 
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inwestorów. zezwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)

Poprawka 929
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) firma wystąpiła z wnioskiem o 
członkostwo w systemie rekompensat dla 
inwestorów uprawnionym lub uznanym 
zgodnie z dyrektywą 97/9/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 
r. w sprawie systemów rekompensat dla 
inwestorów.

g) firma wystąpiła z wnioskiem o 
członkostwo w systemie rekompensat dla 
inwestorów uprawnionym lub uznanym w 
państwie członkowskim, w którym 
ustanowiono jej oddział zgodnie z 
dyrektywą 97/9/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 
r. w sprawie systemów rekompensat dla 
inwestorów, chyba że firma ta nie 
prowadzi działalności inwestycyjnej z 
inwestorami, którzy podlegają tego 
rodzaju systemowi.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście ustala się warunki, na jakich firma z państwa trzeciego może ustanowić oddział w 
państwie członkowskim, jeśli posiada paszport, który umożliwia jej prowadzenie działalności 
w innych państwach członkowskich. Nie oznacza to, że państwa członkowskie nie mogą dalej 
udzielać zezwoleń oddziałom firm z państw trzecich, które nie posiadają paszportu. Ustalenia 
te nie powinny określać obowiązkowego wymogu dotyczącego kapitału, jakim dysponuje 
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oddział.

Poprawka 930
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma z państwa trzeciego zamierzająca 
świadczyć usługi inwestycyjne lub 
prowadzić działalność inwestycyjną, w tym 
świadczyć usługi dodatkowe, na rzecz 
klientów detalicznych na terytorium tych 
państw członkowskich, ustanowiła w Unii 
oddział.

2. Bez uszczerbku dla art. 46 lit. a) i lit. b) 
państwa członkowskie wymagają, aby 
firma z państwa trzeciego zamierzająca 
świadczyć usługi inwestycyjne lub 
prowadzić działalność inwestycyjną, w tym 
świadczyć usługi dodatkowe, na rzecz 
klientów detalicznych na terytorium tych 
państw członkowskich, ustanowiła w Unii 
oddział, za wyjątkiem sytuacji, gdy usługi 
te świadczone są z wyłącznej inicjatywy 
osoby, która z nich korzysta, bądź też są 
one świadczone poza UE.

Or. en

Uzasadnienie

Restrykcje nakładane na firmy z państw trzecich świadczące usługi klientom detalicznym są 
niezgodne ze swobodą, jaką dysponują państwa członkowskie w zakresie dalszego stosowania 
obowiązujących ustaleń dotyczących udzielania zezwoleń firmom z państw trzecich, które nie 
chcą uzyskać paszportu. Są one również sprzeczne z 74. punktem preambuły, ponieważ 
wydawałoby się, że uniemożliwiałoby to inwestorom detalicznym dostęp do firm z państw 
trzecich z ich wyłącznej inicjatywy (lub np. jeśli korzystaliby z usług inwestycyjnych podczas 
podroży poza UE).

Poprawka 931
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma z państwa trzeciego zamierzająca 
świadczyć usługi inwestycyjne lub 
prowadzić działalność inwestycyjną, w tym 
świadczyć usługi dodatkowe, na rzecz 
klientów detalicznych na terytorium tych 
państw członkowskich, ustanowiła w Unii 
oddział.

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma z państwa trzeciego zamierzająca 
świadczyć usługi inwestycyjne lub 
prowadzić działalność inwestycyjną, w tym 
świadczyć usługi dodatkowe, na rzecz 
klientów detalicznych i/lub branżowych na 
terytorium tych państw członkowskich, 
ustanowiła w Unii oddział.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla zamysł Komisji, by w odniesieniu do klientów detalicznych i 
branżowych zastosowanie miały te same postanowienia w zakresie oddziałów i zezwoleń. 
Mając jednak na uwadze zapobieganie lukom prawnym zamysł ten trzeba wyraźnie zawrzeć w 
tekście.

Poprawka 932
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma z państwa trzeciego zamierzająca 
świadczyć usługi inwestycyjne lub 
prowadzić działalność inwestycyjną, w tym 
świadczyć usługi dodatkowe, na rzecz 
klientów detalicznych na terytorium tych 
państw członkowskich, ustanowiła w Unii 
oddział.

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma z państwa trzeciego zamierzająca 
świadczyć usługi inwestycyjne lub 
prowadzić działalność inwestycyjną, w tym 
świadczyć usługi dodatkowe, na rzecz 
klientów detalicznych na terytorium tych 
państw członkowskich, ustanowiła w Unii 
przedsiębiorstwo zależne.

Or. en

Poprawka 933
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 95, w 
stosunku do państwa trzeciego, jeżeli 
system prawny i nadzoru tego państwa 
trzeciego zapewnia wypełnianie przez 
firmy, którym udzielono zezwolenia w tym 
państwie trzecim, prawnie wiążących 
wymogów, które wywierają skutek 
równoważny wymogom określonym w 
niniejszej dyrektywie, w rozporządzeniu 
(UE) nr …/… [MiFIR] oraz w dyrektywie 
2006/49/WE [dyrektywa w sprawie 
adekwatności kapitałowej] i ich środkach 
wykonawczych oraz to państwo trzecie 
zapewnia równoważną wzajemną
uznawalność ram nadzoru 
ostrożnościowego mających zastosowanie 
do firm inwestycyjnych, którym udzielono 
zezwolenia zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 95, w 
stosunku do państwa trzeciego, jeżeli 
system prawny i nadzoru tego państwa 
trzeciego zapewnia wypełnianie przez 
firmy, którym udzielono zezwolenia w tym 
państwie trzecim, prawnie wiążących 
wymogów dotyczących kwestii 
ostrożnościowych, które wywierają skutek 
równoważny wymogom dotyczącym 
kwestii ostrożnościowych określonym w 
niniejszej dyrektywie, w rozporządzeniu 
(UE) nr …/… [MiFIR] oraz w dyrektywie 
2006/49/WE [dyrektywa w sprawie 
adekwatności kapitałowej] i ich środkach 
wykonawczych oraz to państwo trzecie 
zapewnia równoważną skuteczną
uznawalność ram nadzoru 
ostrożnościowego mających zastosowanie 
do firm inwestycyjnych, którym udzielono 
zezwolenia zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący „równoważnej wzajemnej uznawalności” ram ostrożnościowych państwa 
trzeciego mógłby zostać wykorzystany przeciwko firmom z UE. Dlatego brzmienie tego zapisu 
należy dostosować do rozporządzenia EMIR. W odnośnych postanowieniach rozporządzenia 
EMIR nie ma bezpośredniego odniesienia do „wzajemności”, zob. art. 3 ust. 2 i art. 23. ust. 3.

Poprawka 934
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z Komisja przyjmuje decyzję zgodnie z 
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procedurą, o której mowa w art. 95, w 
stosunku do państwa trzeciego, jeżeli 
system prawny i nadzoru tego państwa 
trzeciego zapewnia wypełnianie przez 
firmy, którym udzielono zezwolenia w tym 
państwie trzecim, prawnie wiążących 
wymogów, które wywierają skutek 
równoważny wymogom określonym w 
niniejszej dyrektywie, w rozporządzeniu 
(UE) nr …/… [MiFIR] oraz w dyrektywie 
2006/49/WE [dyrektywa w sprawie 
adekwatności kapitałowej] i ich środkach 
wykonawczych oraz to państwo trzecie 
zapewnia równoważną wzajemną 
uznawalność ram nadzoru 
ostrożnościowego mających zastosowanie 
do firm inwestycyjnych, którym udzielono 
zezwolenia zgodnie z niniejszą dyrektywą.

procedurą, o której mowa w art. 95, w 
stosunku do państwa trzeciego, jeżeli 
system prawny i nadzoru tego państwa 
trzeciego zapewnia wypełnianie przez 
firmy, którym udzielono zezwolenia w tym 
państwie trzecim, prawnie wiążących 
wymogów, które wywierają skutek 
równoważny wymogom określonym w 
niniejszej dyrektywie, w rozporządzeniu 
(UE) nr …/… [MiFIR] oraz w dyrektywie 
2006/49/WE [dyrektywa w sprawie 
adekwatności kapitałowej] i ich środkach 
wykonawczych oraz to państwo trzecie 
zapewnia równoważną wzajemną 
uznawalność ram nadzoru 
ostrożnościowego mających zastosowanie 
do firm inwestycyjnych, którym udzielono 
zezwolenia zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 935
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 95, w 
stosunku do państwa trzeciego, jeżeli 
system prawny i nadzoru tego państwa 
trzeciego zapewnia wypełnianie przez 
firmy, którym udzielono zezwolenia w tym 
państwie trzecim, prawnie wiążących 
wymogów, które wywierają skutek 
równoważny wymogom określonym w 
niniejszej dyrektywie, w rozporządzeniu 
(UE) nr …/… [MiFIR] oraz w dyrektywie 
2006/49/WE [dyrektywa w sprawie 
adekwatności kapitałowej] i ich środkach 
wykonawczych oraz to państwo trzecie 
zapewnia równoważną wzajemną 
uznawalność ram nadzoru 
ostrożnościowego mających zastosowanie 

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 95, w 
stosunku do państwa trzeciego, jeżeli 
system prawny i nadzoru tego państwa 
trzeciego zapewnia wypełnianie przez 
firmy, którym udzielono zezwolenia w tym 
państwie trzecim, prawnie wiążących 
wymogów, które wywierają skutek 
równoważny wymogom określonym w 
niniejszej dyrektywie, w rozporządzeniu 
(UE) nr …/… [MiFIR] oraz w dyrektywie 
2006/49/WE [dyrektywa w sprawie 
adekwatności kapitałowej] i ich środkach 
wykonawczych.
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do firm inwestycyjnych, którym udzielono 
zezwolenia zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Nie gwarantuje się wzajemności, jest ona również sprzeczna z zasadami WTO. Biorąc pod 
uwagę, że obecnie potrzebne są w UE inwestycje z zewnątrz, wprowadzanie barier dla handlu 
wydaje się być nielogiczne.

Poprawka 936
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 95, w 
stosunku do państwa trzeciego, jeżeli 
system prawny i nadzoru tego państwa 
trzeciego zapewnia wypełnianie przez 
firmy, którym udzielono zezwolenia w tym 
państwie trzecim, prawnie wiążących 
wymogów, które wywierają skutek 
równoważny wymogom określonym w 
niniejszej dyrektywie, w rozporządzeniu 
(UE) nr …/… [MiFIR] oraz w dyrektywie 
2006/49/WE [dyrektywa w sprawie 
adekwatności kapitałowej] i ich środkach 
wykonawczych oraz to państwo trzecie 
zapewnia równoważną wzajemną 
uznawalność ram nadzoru 
ostrożnościowego mających zastosowanie 
do firm inwestycyjnych, którym udzielono 
zezwolenia zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Komisja przyjmuje, w terminie do 31 
grudnia 2014 r., decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 95, w 
stosunku do państwa trzeciego, jeżeli 
system prawny i nadzoru tego państwa 
trzeciego zapewnia wypełnianie przez 
firmy, którym udzielono zezwolenia w tym 
państwie trzecim, prawnie wiążących 
wymogów, które wywierają skutek 
równoważny wymogom określonym w 
niniejszej dyrektywie, w rozporządzeniu 
(UE) nr …/… [MiFIR] oraz w dyrektywie 
2006/49/WE [dyrektywa w sprawie 
adekwatności kapitałowej] i ich środkach 
wykonawczych oraz to państwo trzecie 
zapewnia równoważną wzajemną 
uznawalność ram nadzoru 
ostrożnościowego mających zastosowanie 
do firm inwestycyjnych, którym udzielono 
zezwolenia zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 937
Gunnar Hökmark
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 95, w 
stosunku do państwa trzeciego, jeżeli 
system prawny i nadzoru tego państwa 
trzeciego zapewnia wypełnianie przez 
firmy, którym udzielono zezwolenia w tym 
państwie trzecim, prawnie wiążących 
wymogów, które wywierają skutek 
równoważny wymogom określonym w 
niniejszej dyrektywie, w rozporządzeniu 
(UE) nr …/… [MiFIR] oraz w dyrektywie 
2006/49/WE [dyrektywa w sprawie 
adekwatności kapitałowej] i ich środkach 
wykonawczych oraz to państwo trzecie 
zapewnia równoważną wzajemną 
uznawalność ram nadzoru 
ostrożnościowego mających zastosowanie 
do firm inwestycyjnych, którym udzielono 
zezwolenia zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 95, w 
stosunku do państwa trzeciego, jeżeli 
system prawny i nadzoru tego państwa 
trzeciego zapewnia wypełnianie przez 
firmy, którym udzielono zezwolenia w tym 
państwie trzecim, prawnie wiążących 
wymogów określonych w niniejszej 
dyrektywie, w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… [MiFIR] oraz w dyrektywie 
2006/49/WE [dyrektywa w sprawie 
adekwatności kapitałowej] i ich środkach 
wykonawczych.

Or. en

Poprawka 938
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ramy nadzoru ostrożnościowego państw 
trzeciego można uznać za równoważne, w 
przypadku gdy ramy te spełniają wszystkie 
poniższe warunki:

Ramy nadzoru ostrożnościowego państw 
trzeciego uznaje się za równoważne, w 
przypadku gdy ramy te spełniają wszystkie 
poniższe warunki:

Or. en



PE489.465v01-00 184/186 AM\901765PL.doc

PL

Poprawka 939
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ramy nadzoru ostrożnościowego państw 
trzeciego można uznać za równoważne, w 
przypadku gdy ramy te spełniają wszystkie 
poniższe warunki:

Ramy nadzoru ostrożnościowego państw 
trzeciego można uznać za równoważne w 
skutkach, w przypadku gdy ramy te 
spełniają wszystkie poniższe warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie brzmienia do rozporządzenia EMIR.

Poprawka 940
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ramy nadzoru ostrożnościowego państw 
trzeciego można uznać za równoważne, w 
przypadku gdy ramy te spełniają wszystkie 
poniższe warunki:

Ramy nadzoru ostrożnościowego państw 
trzeciego można uznać za równoważne w 
skutkach, w przypadku gdy ramy te 
spełniają wszystkie poniższe warunki:

Or. en

Poprawka 941
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit drugi – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dane państwo trzecie stosuje warunki 
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wzajemnego dostępu dla firm 
inwestycyjnych, które mają siedzibę w UE, 
oraz dane państwo trzecie wdrożyło system 
wzajemnego uznawania.

Or. en

Poprawka 942
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja Komisji określona w niniejszym 
ustępie może ograniczać się tylko do danej 
kategorii lub kilku kategorii firm. W 
takim przypadku firma z państwa 
trzeciego może uzyskać zezwolenie dla 
celów ust. 1, jeśli wchodzi ona w zakres 
kategorii określonej w decyzji Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg wzajemności osłabi skuteczność proponowanego systemu. Może się okazać, że ramy 
ostrożnościowe są równoważne tylko w odniesieniu do niektórych, nie zaś wszystkich firm (np. 
dlatego, że niektóre usługi inwestycyjne w danym państwie trzecim nie wymagają zezwolenia).

Poprawka 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Uznaje się, że państwo trzecie 
zapewnia równoważną i wzajemną 
uznawalność, jeśli spełnione są 
następujące warunki:
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a) uznawalność dotyczy całości ram UE, a 
wszystkim państwom członkowskim UE 
umożliwia się równy dostęp,
b) prawa i obowiązki nakładane na firmy 
w UE i w danym państwie trzecim są 
podobne.

Or. en

Uzasadnienie

Równoważna i wzajemna uznawalność pociąga za sobą to, że wszystkie firmy inwestycyjne i 
operatorzy rynku w UE będą podlegali takim samym warunkom dostępu do rynku państw 
trzecich, jakie mają firmy z państw trzecich w stosunku do rynku UE.

Poprawka 944
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Firma z państw trzeciego, o której mowa 
w ust. 1, składa swój wniosek do 
właściwego organu państwa 
członkowskiego, w którym zamierza 
ustanowić oddział, po przyjęciu przez 
Komisję decyzji stwierdzającej 
równoważność ram prawnych i nadzoru 
państwa trzeciego, w którym firmie z 
państwa trzeciego udzielono zezwolenia, w 
stosunku do wymogów określonych w ust. 
3.

4. Firma z państw trzeciego, o której mowa 
w ust. 1, składa swój wniosek do 
właściwego organu państwa 
członkowskiego, w którym ma oddział lub 
zamierza go ustanowić, po przyjęciu przez 
Komisję decyzji stwierdzającej 
równoważność ram prawnych i nadzoru 
państwa trzeciego, w którym firmie z 
państwa trzeciego udzielono zezwolenia w 
zakresie kwestii ostrożnościowych, w 
stosunku do wymogów określonych w ust. 
3

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa z państw trzecich, które założyły już własny oddział w którymś z państw 
członkowskich powinny mieć możliwość ubiegania się o zatwierdzenie w myśl ust. 1, aby 
uzyskać dostęp do paszportu, pod warunkiem, że spełniają stosowne wymogi.


