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Poprawka 945
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Firma z państwa trzeciego zamierzająca 
uzyskać zezwolenie na świadczenie 
dowolnych usług inwestycyjnych lub 
prowadzenie dowolnej działalności 
inwestycyjnej, w tym świadczenie 
dowolnych usług dodatkowych, na 
terytorium państwa członkowskiego 
przekazuje właściwemu organowi tego 
państwa członkowskiego następujące 
informacje:

Firma inwestycyjna lub operator rynku z 
państwa trzeciego zamierzający uzyskać 
zezwolenie na świadczenie dowolnych 
usług inwestycyjnych, prowadzenie 
dowolnej działalności inwestycyjnej, w 
tym świadczenie dowolnych usług 
dodatkowych lub usług polegających na 
prowadzeniu platform obrotu na 
terytorium państwa członkowskiego 
przekazuje właściwemu organowi tego 
państwa członkowskiego następujące 
informacje:

Or. en

Poprawka 946
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Firma z państwa trzeciego zamierzająca 
uzyskać zezwolenie na świadczenie 
dowolnych usług inwestycyjnych lub 
prowadzenie dowolnej działalności 
inwestycyjnej, w tym świadczenie 
dowolnych usług dodatkowych, na 
terytorium państwa członkowskiego 
przekazuje właściwemu organowi tego 
państwa członkowskiego następujące 
informacje:

Firma z państwa trzeciego zamierzająca 
uzyskać zezwolenie do celów art. 41 na 
świadczenie dowolnych usług 
inwestycyjnych lub prowadzenie dowolnej 
działalności inwestycyjnej, w tym 
świadczenie dowolnych usług 
dodatkowych za pośrednictwem oddziału 
ustanowionego na terytorium państwa 
członkowskiego przekazuje właściwemu 
organowi tego państwa członkowskiego 
następujące informacje:

Or. en
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Uzasadnienie

Oddziały firm z państwa trzeciego powinny mieć możliwość prowadzenia MTF i OTF, pod 
warunkiem przestrzegania takich samych zasad jak przedsiębiorstwa z UE.

Poprawka 947
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje na temat kapitału 
założycielskiego pozostającego do 
swobodnej dyspozycji oddziału.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Oddziały firm z państwa trzeciego powinny mieć możliwość prowadzenia MTF i OTF, pod 
warunkiem przestrzegania takich samych zasad jak przedsiębiorstwa z UE.

Poprawka 948
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym firma z państwa trzeciego 
zamierza ustanowić swój oddział, udziela 
zezwolenia, wyłącznie gdy spełnione są 
następujące warunki:

Właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym firma z państwa trzeciego 
ustanowiła lub zamierza ustanowić swój 
oddział, udziela zezwolenia do celów art. 
41, wyłącznie gdy spełnione są następujące 
warunki:

Or. en
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Uzasadnienie

Oddziały firm z państwa trzeciego powinny mieć możliwość prowadzenia MTF i OTF, pod 
warunkiem przestrzegania takich samych zasad jak przedsiębiorstwa z UE.

Poprawka 949
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściwy organ zyskał pewność, że 
warunki określone w art. 41 zostały 
spełnione;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 950
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwy organ zyskał pewność, że 
oddział firmy z państwa trzeciego będzie w 
stanie przestrzegać przepisów określonych 
w ust. 3.

b) właściwy organ zyskał pewność, że 
oddział firmy z państwa trzeciego będzie w 
stanie przestrzegać przepisów określonych 
w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Oddziały firm z państwa trzeciego powinny mieć możliwość prowadzenia MTF i OTF, pod 
warunkiem przestrzegania takich samych zasad jak przedsiębiorstwa z UE.

Poprawka 951
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) właściwy organ zyskał pewność, że 
oddział firmy z państwa trzeciego będzie w 
stanie przestrzegać przepisów określonych 
w ust. 3.

b) właściwy organ zyskał pewność, że 
oddział firmy z państwa trzeciego będzie w 
stanie przestrzegać przepisów określonych 
w ust. 2.

Or. en

Poprawka 952
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oddział firmy z państwa trzeciego, której 
udzielono zezwolenia zgodnie z ust. 1, 
wypełnia obowiązki określone w art. 16, 
17, 23, 24, 25, 27, 28 ust. 1 i art. 30 
niniejszej dyrektywy oraz w art. 13–23 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR] 
oraz w środkach przyjętych na ich 
podstawie, a także podlega nadzorowi ze 
strony właściwego organu w państwie 
członkowskich, w którym udzielono 
zezwolenia.

Oddział firmy z państwa trzeciego, której 
udzielono zezwolenia zgodnie z ust. 1, 
wypełnia obowiązki określone w art. 16, 
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 i 30 
niniejszej dyrektywy oraz art. 3–23 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR] 
oraz w środkach przyjętych na ich 
podstawie, a także podlega nadzorowi ze 
strony właściwego organu w państwie 
członkowskich, w którym udzielono 
zezwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Oddziały firm z państwa trzeciego powinny mieć możliwość prowadzenia MTF i OTF, pod 
warunkiem przestrzegania takich samych zasad jak przedsiębiorstwa z UE.

Poprawka 953
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do spraw objętych niniejszą 
dyrektywą państwa członkowskie nie 
nakładają żadnych dodatkowych wymagań 
w zakresie organizacji i funkcjonowania 
oddziału.

W odniesieniu do spraw objętych niniejszą 
dyrektywą lub rozporządzeniem (UE) nr 
.../.... [MiFIR] państwa członkowskie nie 
nakładają żadnych dodatkowych wymagań 
w zakresie organizacji i funkcjonowania 
oddziału.

Or. en

Uzasadnienie

Oddziały firm z państwa trzeciego powinny mieć możliwość prowadzenia MTF i OTF, pod 
warunkiem przestrzegania takich samych zasad jak przedsiębiorstwa z UE.

Poprawka 954
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usług w innych państwach 
członkowskich

Świadczenie usług i prowadzenie 
działalności w innych państwach 
członkowskich

Or. en

Poprawka 955
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Firma z państwa trzeciego, która uzyskała 
zezwolenie zgodnie z art. 43, może 
świadczyć usługi i prowadzić działalność 
objęte tym zezwoleniem w innych 
państwach członkowskich Unii bez 
konieczności ustanawiania nowych 
oddziałów. W tym celu firma ta przekazuje 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym oddział posiada 
siedzibę, następujące informacje:

Firma z państwa trzeciego, która uzyskała 
zezwolenie zgodnie z art. 43, może 
świadczyć usługi lub prowadzić 
działalność objęte tym zezwoleniem w 
innych państwach członkowskich Unii bez 
konieczności ustanawiania nowych 
oddziałów. W tym celu firma ta przekazuje 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym oddział posiada 
siedzibę, następujące informacje:

Or. en

Poprawka 956
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie rejestrują firmy, 
którym udzielono zezwolenia zgodnie z 
art. 41. Rejestr jest ogólnie dostępny i 
zawiera informacje na temat usług lub 
działalności, na których świadczenie lub 
prowadzenie firma z państwa trzeciego 
posiada zezwolenie. Rejestry te uaktualnia 
się na bieżąco. O każdym zezwoleniu 
powiadamia się EUNGiPW.

Państwa członkowskie rejestrują firmy, 
którym udzielono zezwolenia zgodnie z 
art. 43. Rejestr jest ogólnie dostępny i 
zawiera informacje na temat usług lub 
działalności, na których świadczenie lub 
prowadzenie firma z państwa trzeciego 
posiada zezwolenie. Rejestry te uaktualnia 
się na bieżąco. O każdym zezwoleniu 
powiadamia się EUNGiPW.

Or. en

Poprawka 957
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW ustanawia wykaz wszystkich 
firm z państw trzecich, którym udzielono 
zezwolenia na świadczenie usług i 
prowadzenie działalności w Unii. Wykaz 
ten zawiera informacje na temat usług lub 
działalności, na których świadczenie i 
prowadzenie firma z państwa trzeciego 
posiada zezwolenie, i jest on na bieżąco 
aktualizowany. EUNGiPW publikuje ten 
wykaz na swoich stronach internetowych 
oraz aktualizuje go.

EUNGiPW ustanawia wykaz wszystkich 
firm z państw trzecich, którym na mocy 
art. 43 udzielono zezwolenia na 
świadczenie usług i prowadzenie 
działalności w Unii. Wykaz ten zawiera 
informacje na temat usług lub działalności, 
na których świadczenie i prowadzenie 
firma z państwa trzeciego posiada 
zezwolenie, i jest on na bieżąco 
aktualizowany. EUNGiPW publikuje ten 
wykaz na swoich stronach internetowych 
oraz aktualizuje go.

Or. en

Poprawka 958
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cofnięcie zezwolenia Świadczenie usług i prowadzenie 
działalności bez paszportu

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka daje państwom członkowskim możliwość udzielania w dalszym ciągu zezwoleń tym 
oddziałom firm z państw trzecich, które nie chcą ich otrzymywać na zasadach obecnie 
dozwolonych na mocy dyrektywy o działalności instytucji kredytowych (BCD) i dyrektywy 
MiFID. Podstawą proponowanego zapisu jest art. 42 dyrektywy w sprawie ZAFI i art. 38 ust. 
1 dyrektywy BCD.

Poprawka 959
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46a
Świadczenie usług i prowadzenie 

działalności bez paszportu przez oddziały 
firm z państw trzecich w państwach 

członkowskich
1. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 niniejszego 
rozdziału państwa członkowskie mogą 
zezwolić firmom z państw trzecich na 
świadczenie usług inwestycyjnych i 
prowadzenie działalności inwestycyjnej 
wraz ze świadczeniem usług dodatkowych 
na swoim terytorium za pośrednictwem 
oddziału mającego siedzibę na tym 
terytorium, z zastrzeżeniem spełnienia co 
najmniej warunku, że nie będą stosować 
przepisów skutkujących bardziej 
korzystnym traktowaniem tych oddziałów 
niż przyznawane oddziałom firm 
inwestycyjnych mających siedzibę zarządu 
w Unii. W szczególności państwa 
członkowskie dopilnują, by oddział firmy z 
państwa trzeciego wypełniał obowiązki, o 
których mowa w art. 43 ust. 2.
2. Do celów niniejszego artykułu państwa 
członkowskie mogą zastosować bardziej 
rygorystyczne przepisy wobec firmy z 
państwa trzeciego w odniesieniu do 
świadczenia usług inwestycyjnych lub 
prowadzenia działalności inwestycyjnej 
lub świadczenia usług dodatkowych na 
swoim terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka daje państwom członkowskim możliwość udzielania w dalszym ciągu zezwoleń tym 
oddziałom firm z państw trzecich, które nie chcą ich otrzymywać na zasadach obecnie 
dozwolonych na mocy dyrektywy o działalności instytucji kredytowych (BCD) i dyrektywy 
MiFID. Podstawą proponowanego zapisu jest art. 42 dyrektywy w sprawie ZAFI i art. 38 ust. 
1 dyrektywy BCD.
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Poprawka 960
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46a
Świadczenie usług i prowadzenie 

działalności bez paszportu
1. Państwa członkowskie mogą nadal 
zezwalać firmom z państw trzecich na 
świadczenie usług inwestycyjnych na 
swoim terytorium za pośrednictwem 
oddziałów.
2. Firmy, które uzyskały zezwolenie na 
mocy ust. 1 nie mogą ubiegać się o 
paszport obejmujący całą UE, jeżeli nie 
zarejestrują się także w EUNGiPW.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe systemy powinny nadal funkcjonować w trybie podobnym do procedury 
uwzględnionej w dyrektywie w sprawie ZAFI, pod takim względem, że jeśli uzyskały one 
zezwolenie w ten sposób, nie powinny kwalifikować się do paszportu obejmującego całą UE.

Poprawka 961
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46b
Świadczenie usług transgranicznych bez 
paszportu przez oddziały firm z państw 
trzecich w państwach członkowskich
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Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 niniejszego 
rozdziału oraz tytułu VIII rozporządzenia 
(UE) nr .../... [MiFIR] państwa 
członkowskie mogą zezwolić firmom z 
państw trzecich na świadczenie usług 
inwestycyjnych i prowadzenie działalności 
inwestycyjnej wraz ze świadczeniem usług 
dodatkowych na swoim terytorium w inny 
sposób niż za pośrednictwem oddziału 
mającego siedzibę na tym terytorium lub 
za pośrednictwem oddziału w innym 
państwie członkowskim zatwierdzonego 
na mocy art. 43, z zastrzeżeniem 
warunków, które w tym celu mogą 
ustanowić.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka umożliwia państwom członkowskim stosowanie w dalszym ciągu własnych 
systemów krajowych, w ramach których zezwalają one firmom z państw trzecich na 
świadczenie usług transgranicznych na rzecz osób na swoim terytorium (z zezwoleniem lub 
bez niego). W dyrektywach BCD, w sprawie usług inwestycyjnych i MiFID nie nakłada się 
żadnych ograniczeń w tym względzie w odniesieniu do traktowania firm spoza UE.

Poprawka 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Członkowie organu zarządzającego 
operatora rynku w każdym czasie cieszą 
się należycie nieposzlakowaną opinią, 
posiadają wystarczającą wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie oraz 
poświęcają wystarczająco dużo czasu na 
wykonywanie swoich obowiązków.
Członek organu zarządzającego instytucji, 
który zamierza zajmować stanowisko w 
organie zarządzającym kilku instytucji 
jednocześnie, bierze pod uwagę 
indywidualne okoliczności oraz charakter, 
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skalę i złożoność działalności firmy 
inwestycyjnej. Członkowie organu 
zarządzającego instytucji mających ważne 
znaczenie pod względem wielkości, 
organizacji wewnętrznej oraz charakteru, 
skali i złożoności swojej działalności nie 
sprawują jednocześnie więcej niż jednej z 
następujących kombinacji funkcji, chyba 
że mogą uzasadnić taką potrzebę 
właściwemu organowi:

Or. en

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ładu korporacyjnego wprowadzenie takich samych wymagań w dyrektywie 
MiFID jak w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych IV jest niezwykle ważne. 
Poprawki te mają więc równorzędne znaczenie ze zmianami wprowadzonymi za pomocą 
wniosków złożonych przez grupę ECR do dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 963
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie wymagają, aby 
wszyscy członkowie organu 
zarządzającego operatora rynku w każdym 
czasie cieszyli się należycie 
nieposzlakowaną opinią, posiadali 
wystarczającą wiedzę, umiejętności i 
doświadczenie oraz poświęcali 
wystarczająco dużo czasu na wykonywanie 
swoich obowiązków. Członkowie organu 
zarządzającego spełniają w szczególności 
następujące wymagania w jednostkach 
interesu publicznego:

Or. en
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Uzasadnienie

Ograniczenia ilościowe będą prowadzić do poważnych problemów z rekrutacją osób 
wykwalifikowanych i posiadających wystarczające umiejętności. W mniejszych państwach 
mogą w konsekwencji wystąpić poważne problemy ze spełnieniem wymagań dotyczących 
składu organu zarządzającego, określonych we wniosku. W tym artykule nie należy 
uwzględniać funkcji dyrektorskich, na przykład w spółdzielniach mieszkaniowych lub 
prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym do tekstu należy 
dodać „jednostki interesu publicznego”.

Poprawka 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymogu poświęcania wystarczająco 
dużo czasu na wykonywanie swoich 
funkcji. Nie sprawują jednocześnie więcej 
niż jednej z następujących kombinacji 
funkcji:

a) nie sprawują jednocześnie więcej niż 
jednej z następujących kombinacji funkcji:

Or. en

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ładu korporacyjnego wprowadzenie takich samych wymagań w dyrektywie 
MiFID jak w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych IV jest niezwykle ważne. 
Poprawki te mają więc równorzędne znaczenie ze zmianami wprowadzonymi za pomocą 
wniosków złożonych przez grupę ECR do dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 965
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) jednej funkcji dyrektora wykonawczego 
z dwoma funkcjami dyrektora 

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

Or. en

Uzasadnienie

Przy określaniu liczby funkcji dyrektorskich, które może jednocześnie pełnić członek organu 
zarządzającego, należy brać pod uwagę indywidualne okoliczności oraz charakter, skalę i 
złożoność działalności firmy inwestycyjnej. Zbyt rygorystyczny zapis mógłby przyczynić się do 
trudności na mniejszych rynkach, szczególnie dla mniejszych instytucji.

Poprawka 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) czterech funkcji dyrektora 
niewykonawczego.

(ii) pięciu funkcji dyrektora 
niewykonawczego.

Or. en

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ładu korporacyjnego wprowadzenie takich samych wymagań w dyrektywie 
MiFID jak w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych IV jest niezwykle ważne. 
Poprawki te mają więc równorzędne znaczenie ze zmianami wprowadzonymi za pomocą 
wniosków złożonych przez grupę ECR do dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a) – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Funkcje dyrektorskie w organie 
zarządzającym instytucji:

(i) które są członkami tej samej grupy, lub 
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(ii) które są członkami tego samego 
systemu ochrony instytucjonalnej, jeżeli 
zostały spełnione warunki art. 108 ust. 7, 
lub 
(iii) w ramach przedsiębiorstw (w tym 
instytucji niefinansowych), jeżeli 
instytucja posiada znaczny pakiet akcji 
liczy się za jedną funkcję dyrektorską.

Or. en

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ładu korporacyjnego wprowadzenie takich samych wymagań w dyrektywie 
MiFID jak w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych IV jest niezwykle ważne. 
Poprawki te mają więc równorzędne znaczenie ze zmianami wprowadzonymi za pomocą 
wniosków złożonych przez grupę ECR do dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 968
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a) – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Funkcje dyrektora wykonawczego lub 
niewykonawczego sprawowane w ramach 

(i) tej samej skonsolidowanej grupy lub 

(ii) grupy spółek będących spółkami 
zależnymi, spółkami powiązanymi lub 
uczestniczącymi w tej samej przemysłowej 
spółce holdingowej
uznaje się za jedną funkcję dyrektorską.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z tym wyjaśnieniem nie tylko skonsolidowane grupy są objęte tym wyjątkiem, lecz 
także grupy spółek należących do tych samych przemysłowych spółek holdingowych. Chodzi o 
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to, żeby model biznesowy w przypadku tego typu długoterminowych właścicieli 
przemysłowych nie był zagrożony wskutek ograniczenia dotyczącego funkcji dyrektorskich. 
Model biznesowy przemysłowych spółek holdingowych ma polegać na długoterminowej 
reprezentacji właścicieli w organie nadzorczym ich długoterminowych inwestycji.

Poprawka 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a) – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ładu korporacyjnego wprowadzenie takich samych wymagań w dyrektywie 
MiFID jak w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych IV jest niezwykle ważne. 
Poprawki te mają więc równorzędne znaczenie ze zmianami wprowadzonymi za pomocą 
wniosków złożonych przez grupę ECR do dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie nakładają na 
operatorów rynku wymóg uwzględniania 
różnorodności jako jednego z kryteriów 
wyboru członków organu zarządzającego. 
W szczególności, biorąc pod uwagę 

skreślony
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wielkość swojego organu zarządzającego 
operatorzy rynku wprowadzają politykę 
promującą różnorodność w organie 
zarządzającym pod względem płci, wieku, 
wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego i pochodzenia 
geograficznego.

Or. en

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ładu korporacyjnego wprowadzenie takich samych wymagań w dyrektywie 
MiFID jak w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych IV jest niezwykle ważne. 
Poprawki te mają więc równorzędne znaczenie ze zmianami wprowadzonymi za pomocą 
wniosków złożonych przez grupę ECR do dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 971
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki różnorodności w zarządach zapewnia się bardziej zróżnicowane kompetencje i szersze 
perspektywy. Zatrudnianie wyłącznie mężczyzn lub kobiet prowadzi do mniejszej
różnorodności i grozi przeoczeniem potencjalnie bardzo dobrych kandydatów. W procesie 
rekrutacji kobiety są systematycznie pomijane. Do wdrażania planów średnioterminowych 
należy również zachęcać banki w celu promowania zatrudnienia kobiet na wpływowych 
stanowiskach i zwiększenia liczby kobiet sprawujących ważne funkcje.

Poprawka 972
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie nakładają na 
operatorów rynku wymóg uwzględniania 
różnorodności jako jednego z kryteriów 
wyboru członków organu zarządzającego. 
W szczególności, biorąc pod uwagę 
wielkość swojego organu zarządzającego 
operatorzy rynku wprowadzają politykę 
promującą różnorodność w organie 
zarządzającym pod względem płci, wieku, 
wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego i pochodzenia 
geograficznego. Reprezentację 
pracowników w organie zarządzającym 
należy również postrzegać jako pozytywny 
sposób na zwiększenie różnorodności, 
ponieważ wprowadzają oni kluczową 
perspektywę i realną wiedzę na temat 
wewnętrznego działania instytucji.

Or. en
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Poprawka 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje projekty 
standardów regulacyjnych w celu 
sprecyzowania następujących kwestii:

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ładu korporacyjnego wprowadzenie takich samych wymagań w dyrektywie 
MiFID jak w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych IV jest niezwykle ważne. 
Poprawki te mają więc równorzędne znaczenie ze zmianami wprowadzonymi za pomocą 
wniosków złożonych przez grupę ECR do dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 974
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Niniejszy artykuł nie narusza 
przepisów dotyczących reprezentacji 
pracowników w organach nadzorczych 
spółek, przewidzianych w ustawodawstwie 
krajowym, ani zasad stosowanych w 
praktyce.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy nie osłabiały ani nie blokowały krajowych 
przepisów w sprawie reprezentacji pracowników. 

Poprawka 975
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi odnoszące się do osób Wymogi odnoszące się do osób 
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wywierających istotny wpływ na 
zarządzanie rynkiem regulowanym

wywierających istotny wpływ na 
zarządzanie rynkiem regulowanym, MTF 
lub OTF

Or. en

Poprawka 976
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
osoby, które są w stanie wywierać, 
bezpośrednio lub pośrednio, istotny wpływ 
na zarządzanie rynkiem regulowanym, 
były odpowiednie.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
osoby, które są w stanie wywierać, 
bezpośrednio lub pośrednio, istotny wpływ 
na zarządzanie rynkiem regulowanym, 
MTF lub OTF były odpowiednie.

Or. en

Poprawka 977
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
operator rynku regulowanego:

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
operator rynku regulowanego, MTF lub 
OTF:

Or. en

Poprawka 978
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE



AM\901766PL.doc 23/168 PE489.466v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostarczał właściwemu organowi oraz 
podawał do publicznej wiadomości 
informacje dotyczące własności rynku 
regulowanego lub operatora rynku, 
w szczególności tożsamości i skali 
interesów wszelkich stron będących 
w stanie wywierać istotny wpływ na 
zarządzanie;

a) dostarczał właściwemu organowi oraz 
podawał do publicznej wiadomości 
informacje dotyczące własności rynku 
regulowanego lub operatora rynku MTF 
lub OTF, w szczególności tożsamości 
i skali interesów wszelkich stron będących 
w stanie wywierać istotny wpływ na 
zarządzanie;

Or. en

Poprawka 979
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
członkowie rynku oraz znaczący 
uczestnicy rynku nie mogli wywierać, 
bezpośrednio lub pośrednio, istotnego 
wpływu na zarządzanie rynkiem 
regulowanym lub MTF.

Or. en

Poprawka 980
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie wymagają, aby 
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członkowie rynku oraz znaczący 
uczestnicy rynku regulowanego lub MTF 
nie mogli być w posiadaniu, bezpośrednio 
lub pośrednio, więcej niż 5% udziału w 
tym rynku regulowanym lub MTF.

Or. en

Poprawka 981
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany, MTF lub OTF 
podawały do publicznej wiadomości 
informacje o każdym akcjonariuszu, 
którego udział w tym rynku regulowanym 
lub MTF lub OTF przekracza 5%.

Or. en

Poprawka 982
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ odmawia zatwierdzenia 
proponowanych zmian w kontrolnym 
pakiecie akcji rynku regulowanego lub 
operatora rynku, jeżeli istnieją obiektywne 
i wyraźne podstawy do domniemania, że 
stanowiłyby one zagrożenie dla należytego 
i rozsądnego zarządzania rynkiem 
regulowanym.

3. Właściwy organ odmawia zatwierdzenia 
proponowanych zmian w kontrolnym 
pakiecie akcji rynku regulowanego lub 
operatora rynku, jeżeli istnieją obiektywne 
i wyraźne podstawy do domniemania, że 
stanowiłyby one zagrożenie dla należytego 
i rozsądnego zarządzania rynkiem 
regulowanym lub MTF lub doprowadziły 
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do poważnej sprzeczności interesów.

Or. en

Poprawka 983
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają od rynku 
regulowanego:

Państwa członkowskie wymagają od rynku 
regulowanego lub MTF:

Or. en

Poprawka 984
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wprowadzenia uzgodnień mających na 
celu ustalenie i zarządzanie potencjalnymi 
skutkami szkodliwymi dla funkcjonowania 
rynku regulowanego i jego udziałowców, 
wszelkich sprzeczności interesów 
powstałych między interesami rynku 
regulowanego, jego właścicieli lub 
operatora rynku oraz należytym 
funkcjonowaniem rynku regulowanego, 
w szczególności jeżeli takie sprzeczności 
interesów mogą spowodować uszczerbek 
dla funkcji powierzonych rynkowi 
regulowanemu przez właściwy organ;

a) wprowadzenia uzgodnień mających na 
celu ustalenie i zarządzanie potencjalnymi 
skutkami szkodliwymi dla funkcjonowania 
rynku regulowanego lub MTF lub jego 
uczestników, wszelkich sprzeczności 
interesów powstałych między interesami 
rynku regulowanego lub MTF, jego 
właścicieli lub operatora rynku oraz 
należytym funkcjonowaniem rynku 
regulowanego lub MTF, w szczególności 
jeżeli takie sprzeczności interesów mogą 
spowodować uszczerbek dla funkcji 
powierzonych rynkowi regulowanemu lub 
MTF przez właściwy organ;

Or. en
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Poprawka 985
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wprowadzenia przejrzystych zasad, 
opartych na obiektywnych kryteriach, 
regulujących kategorie składanych zleceń, 
którym użytkownicy systemu mogą 
podlegać i do których mogą się stosować;

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł wprowadza w życie punkt 12 preambuły w odniesieniu do rynków regulowanych i 
daje inwestorom większe możliwości wyboru kontrahentów, z którymi będą wchodzić w 
interakcje.

Poprawka 986
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
zapewniające odporność swoich systemów 
transakcyjnych, ich wystarczającą 
wydajność, aby móc obsłużyć wolumen 
zleceń i komunikatów w szczytowych 
okresach, oraz zdolność do zapewniania 
uporządkowanego obrotu w warunkach 
napięć rynkowych, a także pełne 
testowanie swoich systemów w celu 
zapewnienia spełnienia tych warunków 
oraz objęcie ich skutecznymi planami w 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy, które są 
przeznaczone do zapewniania odporności
swoich systemów transakcyjnych, mają 
wystarczającą wydajność, aby móc 
obsłużyć wolumen zleceń i komunikatów 
w szczytowych okresach, oraz zdolność do 
zapewniania uporządkowanego obrotu w 
warunkach napięć rynkowych nawet w 
czasach skrajnej zmienności rynku, a
także zapewniają pełne testowanie swoich 
systemów w celu zapewnienia spełnienia 
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zakresie kontynuacji działalności w celu 
zapewnienia ciągłości świadczenia swoich 
usług, w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek nieprzewidzianych awarii 
swoich systemów transakcyjnych.

tych warunków oraz objęcie ich 
skutecznymi planami w zakresie 
kontynuacji działalności w celu 
zapewnienia ciągłości świadczenia swoich 
usług, w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek nieprzewidzianych awarii 
swoich systemów transakcyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Testowanie systemów obrotu powinno obejmować okresy skrajnej zmienności na rynku, na 
przykład gwałtownego spadku notowań giełdowych.

Poprawka 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
zapewniające odporność swoich systemów 
transakcyjnych, ich wystarczającą 
wydajność, aby móc obsłużyć wolumen 
zleceń i komunikatów w szczytowych 
okresach, oraz zdolność do zapewniania 
uporządkowanego obrotu w warunkach 
napięć rynkowych, a także pełne 
testowanie swoich systemów w celu 
zapewnienia spełnienia tych warunków 
oraz objęcie ich skutecznymi planami w 
zakresie kontynuacji działalności w celu 
zapewnienia ciągłości świadczenia swoich 
usług, w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek nieprzewidzianych awarii 
swoich systemów transakcyjnych.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany lub MTF posiadały
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy zapewniające odporność 
swoich systemów transakcyjnych, ich 
wystarczającą wydajność, aby móc 
obsłużyć wolumen zleceń i komunikatów 
w szczytowych okresach, oraz zdolność do 
zapewniania uporządkowanego obrotu w 
warunkach napięć rynkowych, a także 
pełne testowanie swoich systemów w celu 
zapewnienia spełnienia tych warunków 
oraz objęcie ich skutecznymi planami w 
zakresie kontynuacji działalności w celu 
zapewnienia ciągłości świadczenia swoich 
usług, w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek nieprzewidzianych awarii 
swoich systemów transakcyjnych
(Ta poprawka odnosi się do całego art. 51. 
Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym artykule.)
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Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te powinny mieć zastosowanie do zleceń realizowanych na rynkach regulowanych i 
MTF, aby zapewnić większe bezpieczeństwo rynku i nie dopuścić do powstawania żadnych 
luk.

Poprawka 988
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
zapewniające odporność swoich systemów 
transakcyjnych, ich wystarczającą 
wydajność, aby móc obsłużyć wolumen 
zleceń i komunikatów w szczytowych 
okresach, oraz zdolność do zapewniania 
uporządkowanego obrotu w warunkach 
napięć rynkowych, a także pełne 
testowanie swoich systemów w celu 
zapewnienia spełnienia tych warunków 
oraz objęcie ich skutecznymi planami w 
zakresie kontynuacji działalności w celu 
zapewnienia ciągłości świadczenia swoich 
usług, w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek nieprzewidzianych awarii 
swoich systemów transakcyjnych

1. Państwa członkowskie wymagają, aby
platformy obrotu posiadały skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
zapewniające odporność swoich systemów 
transakcyjnych, ich wystarczającą 
wydajność, aby móc obsłużyć wolumen 
zleceń i komunikatów w szczytowych 
okresach, oraz zdolność do zapewniania 
uporządkowanego obrotu w warunkach 
napięć rynkowych, a także pełne 
testowanie swoich systemów w celu 
zapewnienia spełnienia tych warunków 
oraz objęcie ich skutecznymi planami w 
zakresie kontynuacji działalności w celu 
zapewnienia ciągłości świadczenia swoich 
usług, w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek nieprzewidzianych awarii 
swoich systemów transakcyjnych

Or. en

Poprawka 989
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1a (nowy)



AM\901766PL.doc 29/168 PE489.466v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał systemy 
dostosowane do potrzeb rynku oraz 
zapewniał udział w takich systemach 
wystarczającej liczby firm inwestycyjnych, 
które będą publikować wiążące notowania 
po konkurencyjnych cenach, zapewniając 
rynkowi regularną i bieżącą płynność 
przez minimalną część godzin 
prowadzenia stałego obrotu, przy 
uwzględnieniu istniejących warunków 
rynkowych, zasad i regulacji, chyba że 
wymóg taki nie jest odpowiedni do 
charakteru i skali obrotu na rynku 
regulowanym. Państwa członkowskie 
wymagają, aby rynek regulowany zawarł 
wiążącą umowę w formie pisemnej 
pomiędzy rynkiem regulowanym a firmą 
inwestycyjną, dotyczącą obowiązków 
wynikających z uczestnictwa w takim 
systemie, zawierającą między innymi 
postanowienie o zapewnianiu płynności.
Rynek regulowany jest odpowiedzialny za 
zapewnienie przestrzegania przez firmę 
inwestycyjną wymogów określonych w 
tych wiążących umowach pisemnych. 
Rynek regulowany informuje swój 
właściwy organ o treści wiążącej umowy 
pisemnej i udowodnienia właściwemu 
organowi, że wypełnia wszystkie wymogi 
określone w niniejszym ustępie.
EUNGiPW opracowuje wytyczne 
określające, które firmy inwestycyjne są 
zobowiązane do zawarcia wiążącej umowy 
pisemnej przewidzianej w niniejszym 
ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy rozpatrywać wraz z poprawką Corien Wortmann-Kool do art. 17 ust. 3 i art. 
51 ust. 7.
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Poprawka 990
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynki regulowane dbały o to, żeby 
komunikaty wysyłane do ich systemów 
obrotu o wysokiej częstotliwości i innych 
zautomatyzowanych źródeł obrotu były 
wyraźnie rozpoznawalne jako takie.

Or. en

Uzasadnienie

Zlecenia, anulowania i modyfikacje z zastosowaniem automatycznych strategii powinny być 
wyraźnie oznaczane w komunikatach. Jest to warunkiem koniecznym w związku z wymaganym 
monitoringiem.

Poprawka 991
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
na rynku regulowanym funkcjonowały 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy zapewniające ważność 
wszystkich zleceń wprowadzanych do 
systemu przez członka lub uczestnika 
przez co najmniej 1 sekundę.

Or. en

Poprawka 992
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
na rynku regulowanym funkcjonowały 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy zapewniające to, by wszystkie 
zlecenia wprowadzane do systemu przez 
członka lub uczestnika były ważne przez 
co najmniej 5 sekund. W ciągu tych 5 
sekund nie wolno wystawiać więcej niż 
dwóch zleceń dla tego samego produktu.

Or. de

Uzasadnienie

Istniejąca praktyka w niewielkim stopniu przyczynia się do płynności, za to wiąże się ze 
znacznym ryzykiem spekulacyjnym.

Poprawka 993
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie wymagają, aby 
na rynku regulowanym funkcjonowały 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy zapewniające ważność 
wszystkich zleceń wprowadzanych do 
systemu przez członka lub uczestnika 
przez co najmniej 1 sekundę.

Or. en

Uzasadnienie

Zlecenia ważne przez mniej niż 1 sekundę nie zapewniają dodatkowej płynności, a przynoszą 
korzyści wyłącznie uczestnikom rynku, którzy zawierają transakcje wykonywane z wysoką 



PE489.466v01-00 32/168 AM\901766PL.doc

PL

częstotliwością. 

Poprawka 994
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie wymagają, aby 
na rynku regulowanym, MTF i OTF 
funkcjonowały skuteczne systemy, 
procedury i mechanizmy zapewniające co 
najmniej 100 milisekundowe opóźnienie
pozwalające na wykonanie transakcji.

Or. en

Poprawka 995
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Państwa członkowskie wymagają, aby 
na platformach obrotu funkcjonowały 
skuteczne systemy zapewniające mniej niż 
20% udział strategii wykonywania 
transakcji z wysoką częstotliwością w 
arkuszu zleceń w danym czasie.

Or. en

Poprawka 996
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
umożliwiające odrzucanie zleceń, które 
przekraczają uprzednio określone progi 
wolumenu i ceny lub które są w oczywisty 
sposób błędne, oraz aby mógł czasowo 
wstrzymywać obrót, w przypadku 
znacznego wahania cen instrumentu 
finansowego na tym rynku lub rynku 
pokrewnym w krótkim okresie czasu oraz, 
w wyjątkowych przypadkach, mógł 
unieważnić, zmienić lub skorygować
dowolną transakcję.

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
umożliwiające odrzucanie zleceń, które 
przekraczają uprzednio określone progi 
wolumenu i ceny lub które są w oczywisty 
sposób błędne, oraz aby mógł czasowo 
wstrzymywać obrót, w przypadku gdy ma 
miejsce lub może mieć miejsce realizacja 
zlecenia, która może lub mogłaby 
przyczynić się do znacznego wahania cen 
instrumentu finansowego na tym rynku 
oraz, w wyjątkowych przypadkach, mógł 
unieważnić dowolną transakcję wynikową.
Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany zapewniał taką 
kalibrację wstrzymania obrotu, która 
uwzględnia płynność różnych kategorii i 
podkategorii aktywów, charakter modelu 
rynku i rodzaje użytkowników oraz jest 
wystarczająca do uniknięcia poważnych 
zakłóceń właściwego zawierania 
transakcji. Państwa członkowskie dbają o 
to, aby rynek regulowany powiadamiał o 
parametrach wstrzymania obrotu oraz 
wszelkich istotnych zmianach tych 
parametrów właściwy organ, który z kolei 
powiadamia o nich EUNGiPW. 

Or. en

Uzasadnienie

Rynki regulowane i MTF powinny mieć prawo do anulowania transakcji; prawne i rynkowe 
konsekwencje próby zmiany lub skorygowania transakcji są skomplikowane i mogą prowadzić 
do powstania zobowiązań i problemów, których nie da się łatwo rozwiązać. Niektóre 
automatyczne mechanizmy zawieszania obrotu są uruchamiane przed jego realizacją; w 
tekście przepisów przyjętych na poziomie I powinno się taką możliwość uwzględnić.

Poprawka 997
Pascal Canfin
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
umożliwiające odrzucanie zleceń, które 
przekraczają uprzednio określone progi 
wolumenu i ceny lub które są w oczywisty 
sposób błędne, oraz aby mógł czasowo 
wstrzymywać obrót, w przypadku 
znacznego wahania cen instrumentu 
finansowego na tym rynku lub rynku 
pokrewnym w krótkim okresie czasu oraz 
w wyjątkowych przypadkach, mógł 
unieważnić, zmienić lub skorygować 
dowolną transakcję.

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
platforma obrotu lub każdy mechanizm 
obrotu posiadały skuteczne systemy, 
procedury i mechanizmy umożliwiające 
odrzucanie zleceń, które przekraczają 
uprzednio określone progi wolumenu i 
ceny lub które są w oczywisty sposób 
błędne, oraz aby mógł czasowo 
wstrzymywać obrót, w przypadku 
znacznego wahania cen instrumentu 
finansowego na tym rynku lub rynku 
pokrewnym w krótkim okresie czasu w 
porównaniu do wartości zamknięcia tego 
instrumentu finansowego w systemie 
obrotu o najwyższym obrocie tym 
instrumentem finansowym, oraz mógł 
unieważnić, zmienić lub skorygować 
dowolną transakcję. Systemy te powodują 
wstrzymanie obrotu jednocześnie na 
wszystkich platformach prowadzących 
obrót tymi samymi instrumentami 
finansowymi, gdy w krótkim okresie 
istnieje znaczące wahanie cen danego 
instrumentu finansowego na tym rynku 
lub rynku powiązanym. W przypadku 
znacznych wahań cen wszystkie zlecenia 
realizowane po wstrzymaniu obrotu w 
systemie o najwyższym obrocie danym 
instrumentem finansowym zostają 
anulowane.
Państwa członkowskie wymagają, aby 
platformy obrotu zapewniały spójność 
parametrów wstrzymania obrotu z 
warunkami określonymi w ust. 7 lit. b).
EUNGiPW publikuje te parametry na 
swojej stronie internetowej.

Or. en
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Uzasadnienie

Przejrzystości automatycznych mechanizmów zawieszania obrotu ma duże znaczenie. Ważna 
jest również ich spójność w całej Unii.

Poprawka 998
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
umożliwiające odrzucanie zleceń, które 
przekraczają uprzednio określone progi 
wolumenu i ceny lub które są w oczywisty 
sposób błędne, oraz aby mógł czasowo 
wstrzymywać obrót, w przypadku 
znacznego wahania cen instrumentu 
finansowego na tym rynku lub rynku 
pokrewnym w krótkim okresie czasu oraz, 
w wyjątkowych przypadkach, mógł 
unieważnić, zmienić lub skorygować 
dowolną transakcję.

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
umożliwiające odrzucanie zleceń, które 
przekraczają uprzednio określone progi 
wolumenu i ceny lub które są w oczywisty 
sposób błędne, oraz aby mógł czasowo 
wstrzymywać obrót, w przypadku 
znacznego wahania cen instrumentu 
finansowego na tym rynku lub rynku 
pokrewnym lub w razie uzyskania od 
odpowiedniego operatora rynku 
informacji o takich zjawiskach.

Or. en

Uzasadnienie

Wstrzymania obrotu muszą być koordynowane na platformach obrotu, jednakże ze względów 
technicznych łatwiej jest te działania koordynować niż próbować je zautomatyzować poprzez 
pełną harmonizację. Ponieważ niektóre awarie lub wahania cen są charakterystyczne dla 
jednej platformy obrotu, wstrzymanie całego rynku nie byłoby uzasadnione.

Poprawka 999
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
na rynku regulowanym funkcjonowały 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy zapewniające ważność przez 
co najmniej 500 milisekund wszystkich 
zleceń wprowadzanych do systemu przez 
członka lub uczestnika, w ciągu których 
zlecenie nie może być anulowane ani 
zmodyfikowane.

Or. en

Poprawka 1000
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany mógł czasowo 
wstrzymywać obrót w przypadku 
znacznego wahania cen instrumentu 
finansowego na tym rynku lub rynku 
pokrewnym w krótkim okresie oraz, w 
wyjątkowych przypadkach, mógł 
unieważnić, zmienić lub skorygować 
dowolną transakcję. Państwa 
członkowskie wymagają, aby rynek 
regulowany zapewniał taką kalibrację 
wstrzymania obrotu, która uwzględnia 
płynność różnych kategorii i podkategorii 
aktywów oraz była wystarczająca do 
uniknięcia poważnych zakłóceń 
właściwego zawierania transakcji. 
Państwa członkowskie dbają o to, aby 
rynek regulowany powiadamiał o 
parametrach wstrzymania obrotu oraz 
wszelkich istotnych zmianach tych 
parametrów właściwy organ, który z kolei 
powiadamia o nich EUNGiPW.
EUNGiPW publikuje te parametry na 
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swojej stronie internetowej. Państwa 
członkowskie wymagają, aby w przypadku 
gdy rynek regulowany, ważny z punktu 
widzenia płynności [danego instrumentu], 
wstrzymuje obrót w którymkolwiek 
państwie członkowskim, inne systemy, w 
których ma miejsce obrót tym 
instrumentem, były również zobowiązane 
do jego wstrzymania do czasu, aż zostanie 
on wznowiony na rynku pierwotnym.

Or. en

Poprawka 1001
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynki regulowane powiadamiały wszystkie 
inne platformy o zaistnieniu którejkolwiek 
z okoliczności wymienionych w ust. 2, tak 
aby można było skoordynować reakcję na 
całym rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Prawdopodobnie zharmonizowanie automatycznych mechanizmów zawieszania obrotu w 
całej UE nie będzie możliwe, jednak mimo to platformy powinny koordynować swoje reakcje 
na wyjątkowe warunki rynkowe, tak aby w razie potrzeby zastosować jedno wspólne 
podejście.

Poprawka 1002
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
uniemożliwiające systemom obrotu 
algorytmicznego doprowadzenie lub 
przyczynienie się do powstania na rynku 
zakłóceń obrotu, w tym systemy 
umożliwiające ograniczenie wielkości 
wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, które członek lub 
uczestnik rynku może wprowadzić do 
systemu, a także aby mógł spowalniać 
napływ zleceń, w przypadku ryzyka 
osiągnięcia przez jego system swojej 
maksymalnej wydajności oraz ograniczać 
minimalną wielkość (tick), o jaką może 
zmieniać się cena instrumentu na rynku.

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy służące 
eliminowaniu warunków powodujących
zakłócenia obrotu. EUNGiPW opracowuje 
regulacyjne standardy techniczne i 
określa w nich kryteria, które w takich
systemach, procedurach i mechanizmach 
bierze się pod uwagę i które mogą 
obejmować systemy umożliwiające 
ograniczenie wielkości wskaźnika 
niezrealizowanych zleceń do liczby 
transakcji, które członek lub uczestnik 
rynku może wprowadzić do systemu, a 
także aby mógł spowalniać napływ zleceń, 
w przypadku ryzyka osiągnięcia przez jego 
system swojej maksymalnej wydajności 
oraz ograniczać minimalną wielkość (tick), 
o jaką może zmieniać się cena instrumentu 
na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Jakkolwiek platformy mogą radzić siebie z ewentualnymi zakłóceniami obrotu, nie mogą 
zagwarantować, żeby systemy algorytmiczne nie powodowały zakłóceń. Zadanie dalszego 
określania elementów, które powinny wchodzić w zakres tych systemów i procedur, należy 
powierzyć EUNGiPW.

Poprawka 1003
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
uniemożliwiające systemom obrotu 
algorytmicznego doprowadzenie lub 

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy
pozwalające na identyfikację zleceń 
realizowanych albo według strategii 
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przyczynienie się do powstania na rynku 
zakłóceń obrotu, w tym systemy 
umożliwiające ograniczenie wielkości 
wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, które członek lub 
uczestnik rynku może wprowadzić do 
systemu, a także aby mógł spowalniać 
napływ zleceń, w przypadku ryzyka 
osiągnięcia przez jego system swojej 
maksymalnej wydajności oraz ograniczać 
minimalną wielkość (tick), o jaką może 
zmieniać się cena instrumentu na rynku.

handlu algorytmicznego, albo strategii 
wykonywania transakcji z wysoką 
częstotliwością oraz w dalszym ciągu 
uniemożliwiające systemom obrotu 
algorytmicznego lub systemom 
wykonywania transakcji z wysoką 
częstotliwością doprowadzenie lub 
przyczynienie się do powstania na rynku 
zakłóceń obrotu, w tym aby posiadał 
systemy umożliwiające ograniczenie 
wielkości wskaźnika niezrealizowanych 
zleceń do liczby transakcji, które członek 
lub uczestnik rynku może wprowadzić do 
systemu, a także aby mógł spowalniać 
napływ zleceń, w przypadku ryzyka 
osiągnięcia przez jego system swojej 
maksymalnej wydajności oraz ograniczać 
minimalną wielkość (tick), o jaką może 
zmieniać się cena instrumentu na rynku.

Or. en

Poprawka 1004
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
uniemożliwiające systemom obrotu 
algorytmicznego doprowadzenie lub 
przyczynienie się do powstania na rynku 
zakłóceń obrotu, w tym systemy 
umożliwiające ograniczenie wielkości 
wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, które członek lub 
uczestnik rynku może wprowadzić do 
systemu, a także aby mógł spowalniać 
napływ zleceń, w przypadku ryzyka 
osiągnięcia przez jego system swojej 
maksymalnej wydajności oraz ograniczać 

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
platforma obrotu posiadała skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
uniemożliwiające systemom obrotu 
algorytmicznego doprowadzenie lub 
przyczynienie się do powstania na rynku 
zakłóceń obrotu. Państwa członkowskie 
wymagają, aby platforma obrotu
posiadała systemy umożliwiające
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minimalną wielkość (tick), o jaką może 
zmieniać się cena instrumentu na rynku.

a) ograniczenie do 50 do 1 wielkości 
wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, które członek lub 
uczestnik rynku może wprowadzić do 
systemu,
b) spowalnianie napływ zleceń, w 
przypadku ryzyka osiągnięcia przez jego 
system swojej maksymalnej wydajności 
oraz

c) ograniczanie minimalnej wielkości
(tick), o jaką może zmieniać się cena 
instrumentu na rynku, do takiego stopnia, 
żeby jeden tick był zbliżony do średniego 
spreadu tego instrumentu finansowego.

Or. en

Poprawka 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
uniemożliwiające systemom obrotu 
algorytmicznego doprowadzenie lub 
przyczynienie się do powstania na rynku 
zakłóceń obrotu, w tym systemy 
umożliwiające ograniczenie wielkości 
wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, które członek lub 
uczestnik rynku może wprowadzić do 
systemu, a także aby mógł spowalniać 
napływ zleceń, w przypadku ryzyka 
osiągnięcia przez jego system swojej 
maksymalnej wydajności oraz ograniczać 
minimalną wielkość (tick), o jaką może 
zmieniać się cena instrumentu na rynku.

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany lub MTF posiadały
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy pozwalające na identyfikację 
zleceń realizowanych albo według 
strategii handlu algorytmicznego, albo 
strategii wykonywania transakcji z wysoką 
częstotliwością przy składaniu takiego 
zlecenia oraz uniemożliwiające systemom 
obrotu algorytmicznego lub systemom 
wykonywania transakcji z wysoką 
częstotliwością doprowadzenie lub 
przyczynienie się do powstania na rynku 
zakłóceń obrotu, w tym aby posiadały 
systemy umożliwiające ograniczenie 
wielkości wskaźnika niezrealizowanych 
zleceń do liczby transakcji, które członek 
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lub uczestnik rynku może wprowadzić do 
systemu, a także aby mógł spowalniać 
napływ zleceń, w przypadku ryzyka 
osiągnięcia przez jego system swojej 
maksymalnej wydajności oraz ograniczać 
minimalną wielkość (tick), o jaką może 
zmieniać się cena instrumentu na rynku. W 
szczególności państwa członkowskie 
zabraniają rynkowi regulowanemu lub 
MTF umożliwiania ich członkom 
bezpośredniego dostępu elektronicznego.

Or. en

Uzasadnienie

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two.The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Poprawka 1006
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
uniemożliwiające systemom obrotu 
algorytmicznego doprowadzenie lub 
przyczynienie się do powstania na rynku 
zakłóceń obrotu, w tym systemy 
umożliwiające ograniczenie wielkości 
wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, które członek lub 
uczestnik rynku może wprowadzić do 
systemu, a także aby mógł spowalniać 

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
uniemożliwiające systemom obrotu 
algorytmicznego doprowadzenie lub 
przyczynienie się do powstania na rynku 
zakłóceń obrotu, w tym systemy 
umożliwiające ograniczenie wielkości 
wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, które członek lub 
uczestnik rynku może wprowadzić do 
systemu, a także aby mógł spowalniać 
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napływ zleceń, w przypadku ryzyka 
osiągnięcia przez jego system swojej 
maksymalnej wydajności oraz ograniczać 
minimalną wielkość (tick), o jaką może 
zmieniać się cena instrumentu na rynku.

napływ zleceń, w przypadku ryzyka 
osiągnięcia przez jego system swojej 
maksymalnej wydajności oraz narzucać
minimalną wielkość (tick), o jaką może 
zmieniać się cena instrumentu na rynku, 
jak i w systemie notowań dla danego 
instrumentu finansowego. W 
szczególności państwa członkowskie 
zabraniają rynkowi regulowanemu 
dostarczać „niefiltrowany” dostęp jego 
członkom.

Or. en

Uzasadnienie

Każda firma inwestycyjna oferująca dostęp, niezależnie od tego, czy jest to bezpośredni 
dostęp elektroniczny czy dostęp sponsorowany, musi mieć system odpowiednich kontroli przed 
wprowadzeniem instrumentów do obrotu oraz ustanowić wymogi organizacyjne służące 
zapewnieniu integralności rynku i efektywnego funkcjonowania rynków.

Poprawka 1007
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
uniemożliwiające systemom obrotu 
algorytmicznego doprowadzenie lub 
przyczynienie się do powstania na rynku 
zakłóceń obrotu, w tym systemy 
umożliwiające ograniczenie wielkości 
wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, które członek lub 
uczestnik rynku może wprowadzić do 
systemu, a także aby mógł spowalniać 
napływ zleceń, w przypadku ryzyka 
osiągnięcia przez jego system swojej 
maksymalnej wydajności oraz ograniczać 
minimalną wielkość (tick), o jaką może 
zmieniać się cena instrumentu na rynku.

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
uniemożliwiające systemom obrotu 
algorytmicznego lub systemom 
wykonywania transakcji z wysoką 
częstotliwością doprowadzenie lub 
przyczynienie się do powstania na rynku 
zakłóceń obrotu, w tym mechanizmy w 
formie opłat za realizację transakcji w 
celu zachęcania do zmniejszenia 
wskaźnika komunikatów w systemie w 
stosunku do liczby zrealizowanych zleceń, 
które członek lub uczestnik rynku może 
wprowadzić do systemu, a także aby mógł 
spowalniać napływ zleceń, w przypadku 
ryzyka osiągnięcia przez jego system 
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swojej maksymalnej wydajności oraz 
ograniczać minimalną wielkość (tick), o 
jaką może zmieniać się cena instrumentu 
na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Za pomocą struktury opłat można w różny sposób zniechęcać do nadmiernego anulowania 
zleceń, można np. wprowadzić dodatkowe opłaty powyżej pewnego progu lub wskaźnika, lub 
od komunikatu, tak aby opłaty były wnoszone od zlecenia, anulowania, a także od transakcji.
Jednak wobec różnych toczących się procesów sądowych, najlepiej nie stosować tych struktur 
w sposób zbyt rygorystyczny.

Poprawka 1008
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
uniemożliwiające systemom obrotu 
algorytmicznego doprowadzenie lub 
przyczynienie się do powstania na rynku 
zakłóceń obrotu, w tym systemy 
umożliwiające ograniczenie wielkości 
wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, które członek lub 
uczestnik rynku może wprowadzić do 
systemu, a także aby mógł spowalniać 
napływ zleceń, w przypadku ryzyka 
osiągnięcia przez jego system swojej 
maksymalnej wydajności oraz ograniczać 
minimalną wielkość (tick), o jaką może 
zmieniać się cena instrumentu na rynku.

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy
pozwalające na identyfikację zleceń 
realizowanych albo według strategii 
handlu algorytmicznego, albo strategii 
wykonywania transakcji z wysoką 
częstotliwością przy składaniu takiego 
zlecenia oraz uniemożliwiające systemom 
obrotu algorytmicznego lub systemom 
wykonywania transakcji z wysoką 
częstotliwością doprowadzenie lub 
przyczynienie się do powstania na rynku 
zakłóceń obrotu, w tym aby posiadał 
systemy umożliwiające ograniczenie 
wielkości wskaźnika niezrealizowanych 
zleceń do liczby transakcji, które członek 
lub uczestnik rynku może wprowadzić do 
systemu, a także aby mógł spowalniać 
napływ zleceń, w przypadku ryzyka 
osiągnięcia przez jego system swojej 
maksymalnej wydajności oraz ograniczać 
minimalną wielkość (tick), o jaką może 
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zmieniać się cena instrumentu na rynku.

Or. en

Poprawka 1009
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 3 – akapity pierwszy a, pierwszy b i pierwszy c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje regulacyjne 
standardy techniczne w celu określenia 
formatu danych indentyfikacyjnych, o 
których mowa w ustępie 3, w celu 
zachowania spójności na wszystkich 
rynkach regulowanych i MTF i w 
państwach członkowskich oraz znaczącej 
konsolidacji danych na poziomie 
europejskim.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia […]*.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
drugim, 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 1010
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby platforma obrotu ustanowiła 
procedury wydawania zezwoleń dla 
rozpatrywania wniosków o podłączenie 
nowych lub zmodyfikowanych 
zautomatyzowanych systemów handlu do 
systemów własnych rynku.
Takie procedury obejmują testowanie, o 
którym mowa w ust. [3b].
W wyniku takich procedur platforma 
obrotu wydaje na piśmie zgodę lub 
odrzuca wniosek, podając pełne 
uzasadnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Powinien istnieć formalny proces akceptacji/odrzucania wniosku o podłączenie 
zautomatyzowanego systemu handlu do systemów na rynku regulowanym, za funkcjonowanie 
którego podmiot gospodarczy ponosi odpowiedzialność.

Poprawka 1011
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EUNGiPW opracowuje wiążące 
standardy techniczne w celu określenia 
formatu danych indentyfikacyjnych, w 
celu zachowania spójności na wszystkich 
platformach obrotu i w państwach 
członkowskich oraz znaczącej konsolidacji 
danych na poziomie europejskim.

Or. en
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Poprawka 1012
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie wymagają, aby 
platforma obrotu ustanowiła 
rygorystyczne i obowiązkowe procedury 
przeprowadzanie testów do celów 
akceptacji wniosków oraz testowania 
środowisk, w których ma być 
przeprowadzona ocena algorytmów 
zautomatyzowanego sytemu handlu. 
Szczegółowe informacje o procedurach 
przeprowadzania testów udostępnia się 
firmom inwestycyjnym, które zamierzają 
korzystać z takich algorytmów lub innym 
stronom, które chcą je tworzyć. Procedury 
przeprowadzania testów obejmują analizę 
kodu źródła i szczegółowe opisy struktury 
algorytmu. Środowiska, w których 
przeprowadza się testy, obejmują 
realistyczny napływ zleceń na podstawie 
danych historycznych dla rynków w 
napiętej i nienapiętej sytuacji rynkowej, 
jak również symulacje kalibrowane na 
podstawie reprezentatywnych danych 
historycznych oraz scenariuszy testów 
warunków skrajnych opracowanych przez 
ekspertów.
Procedury przeprowadzania testów i 
środowiska są regularnie aktualizowane, 
aby dostosować je do zmieniających się 
praktyk rynkowych i postępu 
technicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ nieprawidłowo działające oprogramowanie może powodować poważne 
uszkodzenia krytycznej infrastruktury rynku, powinno ono być poddawane systematycznym i 
rygorystycznym testom w oparciu o scenariusze napływu zleceń w sytuacji 
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„normalnej”/napięcia rynkowego i w ujęciu historycznym/przyszłościowym. Wskazane jest, 
aby za takie testy odpowiedzialne były same platformy, ponieważ dysponują one danymi i 
znajomością danego systemu obrotu.

Poprawka 1013
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany, który dopuszcza 
bezpośredni dostęp elektroniczny, posiadał 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy gwarantujące, że: zgodę na 
świadczenie tych usług posiadają 
wyłącznie członkowie lub uczestnicy 
będący firmą inwestycyjną, która uzyskała 
zezwolenie na podstawie niniejszej 
dyrektywy; ustanowiono i stosuje się 
odpowiednie kryteria w zakresie 
stosowności osób, którym taki dostęp może 
zostać przyznany; oraz że dany członek lub 
uczestnik rynku pozostaje odpowiedzialny 
za zlecenia i transakcje zrealizowane z 
wykorzystaniem tej usługi

Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany, który dopuszcza 
bezpośredni dostęp do rynku, posiadał 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy gwarantujące, że: zgodę na 
świadczenie tych usług posiadają 
wyłącznie członkowie lub uczestnicy
będący firmą inwestycyjną, która uzyskała 
zezwolenie na podstawie niniejszej 
dyrektywy; ustanowiono i stosuje się 
odpowiednie kryteria w zakresie 
stosowności osób, którym taki dostęp może 
zostać przyznany; oraz że dany członek lub 
uczestnik rynku pozostaje odpowiedzialny 
za zlecenia i transakcje zrealizowane z 
wykorzystaniem tej usługi.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1014
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany, który dopuszcza 
bezpośredni dostęp elektroniczny, posiadał 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy gwarantujące, że: zgodę na 
świadczenie tych usług posiadają 
wyłącznie członkowie lub uczestnicy 
będący firmą inwestycyjną, która uzyskała 
zezwolenie na podstawie niniejszej 
dyrektywy; ustanowiono i stosuje się 
odpowiednie kryteria w zakresie 
stosowności osób, którym taki dostęp może
zostać przyznany; oraz że dany członek lub 
uczestnik rynku pozostaje odpowiedzialny 
za zlecenia i transakcje zrealizowane z 
wykorzystaniem tej usługi.

W celu prawidłowego ustanowienia 
systemu regulacji prawnych dotyczących 
dostępu elektronicznego, opartego na 
istniejących wytycznych wydanych przez 
EUNGiPW, państwa członkowskie 
wymagają, aby rynek regulowany, który 
dopuszcza bezpośredni dostęp 
elektroniczny, posiadał skuteczne systemy, 
procedury i mechanizmy gwarantujące, że: 
zgodę na świadczenie tych usług posiadają 
wyłącznie członkowie lub uczestnicy 
będący firmą inwestycyjną, która uzyskała 
zezwolenie na podstawie niniejszej 
dyrektywy; ustanowiono i stosuje się 
odpowiednie kryteria w zakresie 
stosowności osób, którym taki dostęp może 
zostać przyznany; że dany członek lub 
uczestnik rynku pozostaje odpowiedzialny 
za zlecenia i transakcje zrealizowane z 
wykorzystaniem tej usługi i że nie ma 
przepisu dotyczącego „niefiltrowanego” 
dostępu bez kontroli przedtransakcyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić taki dostęp platformie obrotu a jednocześnie zagwarantować najwyższy 
poziom efektywności i integralności rynku. Dlatego koniecznie należy wprowadzić zakaz 
umożliwienia elektronicznego dostępu w każdej formie do platformy oferowanej przez firmę 
inwestycyjną, która nie zapewnia właściwego poziomu odpowiedzialności za taką platformę 
dostępową, czyli „niefiltrowanego” dostępu.

Poprawka 1015
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany, który dopuszcza 
bezpośredni dostęp elektroniczny, posiadał 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy gwarantujące, że: zgodę na 
świadczenie tych usług posiadają 
wyłącznie członkowie lub uczestnicy 
będący firmą inwestycyjną, która uzyskała 
zezwolenie na podstawie niniejszej 
dyrektywy; ustanowiono i stosuje się 
odpowiednie kryteria w zakresie 
stosowności osób, którym taki dostęp może 
zostać przyznany; oraz że dany członek lub 
uczestnik rynku pozostaje odpowiedzialny 
za zlecenia i transakcje zrealizowane z 
wykorzystaniem tej usługi.

Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynki regulowane wprowadziły zakaz 
umożliwiania przez członków lub 
uczestników dostępu sponsorowanego.
Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany, który dopuszcza 
bezpośredni dostęp do rynku, posiadał 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy gwarantujące, że: zgodę na 
świadczenie tych usług posiadają 
wyłącznie członkowie lub uczestnicy 
będący firmą inwestycyjną, która uzyskała 
zezwolenie na podstawie niniejszej 
dyrektywy; ustanowiono i stosuje się 
odpowiednie kryteria w zakresie 
stosowności osób, którym taki dostęp może 
zostać przyznany; oraz że dany członek lub 
uczestnik rynku pozostaje odpowiedzialny 
za zlecenia i transakcje zrealizowane z 
wykorzystaniem tej usługi.

Or. en

Poprawka 1016
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany, który dopuszcza 
bezpośredni dostęp elektroniczny, posiadał 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy gwarantujące, że: zgodę na 
świadczenie tych usług posiadają 
wyłącznie członkowie lub uczestnicy 
będący firmą inwestycyjną, która uzyskała 
zezwolenie na podstawie niniejszej 
dyrektywy; ustanowiono i stosuje się 
odpowiednie kryteria w zakresie 
stosowności osób, którym taki dostęp może 

Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany, który dopuszcza dostęp, 
posiadał skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy gwarantujące, że: zgodę na 
świadczenie tych usług posiadają
wyłącznie członkowie lub uczestnicy 
będący firmą inwestycyjną, która uzyskała 
zezwolenie na podstawie niniejszej 
dyrektywy; ustanowiono i stosuje się 
odpowiednie kryteria w zakresie 
stosowności osób, którym taki dostęp może 
zostać przyznany; że dany członek lub 
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zostać przyznany oraz że dany członek lub 
uczestnik rynku pozostaje odpowiedzialny 
za zlecenia i transakcje zrealizowane z 
wykorzystaniem tej usługi.

uczestnik rynku pozostaje odpowiedzialny 
za zlecenia i transakcje zrealizowane z 
wykorzystaniem tej usługi i że kładzie się 
kres praktykom firm inwestycyjnych 
oferującym „niefiltrowany” dostęp.

Or. en

Uzasadnienie

Każda firma inwestycyjna oferująca dostęp, niezależnie od tego, czy jest to bezpośredni 
dostęp elektroniczny czy dostęp sponsorowany, musi mieć system odpowiednich kontroli przed 
wprowadzeniem instrumentów do obrotu oraz ustanowić wymogi organizacyjne służące 
zapewnieniu integralności rynku i efektywnego funkcjonowania rynków.

Poprawka 1017
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany, który dopuszcza 
bezpośredni dostęp elektroniczny, posiadał 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy gwarantujące, że: zgodę na 
świadczenie tych usług posiadają 
wyłącznie członkowie lub uczestnicy 
będący firmą inwestycyjną, która uzyskała 
zezwolenie na podstawie niniejszej 
dyrektywy; ustanowiono i stosuje się 
odpowiednie kryteria w zakresie 
stosowności osób, którym taki dostęp może 
zostać przyznany; oraz że dany członek lub 
uczestnik rynku pozostaje odpowiedzialny 
za zlecenia i transakcje zrealizowane z 
wykorzystaniem tej usługi.

Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany, który dopuszcza 
bezpośredni dostęp do rynku, posiadał 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy gwarantujące, że: zgodę na 
świadczenie tych usług posiadają 
wyłącznie członkowie lub uczestnicy 
będący firmą inwestycyjną, która uzyskała 
zezwolenie na podstawie niniejszej 
dyrektywy; ustanowiono i stosuje się 
odpowiednie kryteria w zakresie 
stosowności osób, którym taki dostęp może 
zostać przyznany; oraz że dany członek lub 
uczestnik rynku pozostaje odpowiedzialny 
za zlecenia i transakcje zrealizowane z 
wykorzystaniem tej usługi.

Or. en

Poprawka 1018
Pascal Canfin
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany, który dopuszcza 
bezpośredni dostęp elektroniczny, posiadał 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy gwarantujące, że: zgodę na 
świadczenie tych usług posiadają 
wyłącznie członkowie lub uczestnicy 
będący firmą inwestycyjną, która uzyskała 
zezwolenie na podstawie niniejszej 
dyrektywy; ustanowiono i stosuje się 
odpowiednie kryteria w zakresie 
stosowności osób, którym taki dostęp może 
zostać przyznany; oraz że dany członek 
lub uczestnik rynku pozostaje 
odpowiedzialny za zlecenia i transakcje 
zrealizowane z wykorzystaniem tej usługi.

Państwa członkowskie wymagają, aby 
platformy obrotu nie zezwalały żadnej 
osobie na bezpośredni dostęp 
elektroniczny.

Or. en

Poprawka 1019
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają również, 
aby rynek regulowany ustanowił 
odpowiednie standardy kontroli ryzyka 
oraz progi obrotu prowadzonego za 
pośrednictwem tego mechanizmu 
dostępowego, a także był w stanie 
rozróżniać zlecenia lub transakcje 
realizowane przez daną osobę z 
wykorzystaniem usługi bezpośredniego 
dostępu elektronicznego od zleceń lub 
transakcji realizowanych przez samego 

Państwa członkowskie wymagają również, 
aby rynek regulowany ustanowił 
odpowiednie standardy kontroli ryzyka 
oraz progi obrotu prowadzonego za 
pośrednictwem tego mechanizmu 
dostępowego, a także był w stanie 
rozróżniać zlecenia lub transakcje 
realizowane przez daną osobę z 
wykorzystaniem usługi bezpośredniego 
dostępu do rynku od zleceń lub transakcji 
realizowanych przez samego członka lub 
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członka lub uczestnika. uczestnika.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1020
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają również, 
aby rynek regulowany ustanowił 
odpowiednie standardy kontroli ryzyka 
oraz progi obrotu prowadzonego za 
pośrednictwem tego mechanizmu 
dostępowego, a także był w stanie 
rozróżniać zlecenia lub transakcje 
realizowane przez daną osobę z 
wykorzystaniem usługi bezpośredniego 
dostępu elektronicznego od zleceń lub 
transakcji realizowanych przez samego 
członka lub uczestnika oraz, w razie 
konieczności, być w stanie wstrzymywać 
realizację zlecenia lub transakcji przez taką 
osobę niezależnie od zleceń lub transakcji 
realizowanych przez członka lub 
uczestnika.

Państwa członkowskie wymagają również, 
aby rynek regulowany ustanowił 
odpowiednie standardy kontroli ryzyka 
oraz progi obrotu prowadzonego za 
pośrednictwem tego mechanizmu 
dostępowego, a także był w stanie 
rozróżniać zlecenia lub transakcje 
realizowane przez daną osobę z 
wykorzystaniem usługi bezpośredniego 
dostępu do rynku od zleceń lub transakcji 
realizowanych przez samego członka lub 
uczestnika oraz, w razie konieczności, być 
w stanie wstrzymywać realizację zlecenia 
lub transakcji przez taką osobę niezależnie 
od zleceń lub transakcji realizowanych 
przez członka lub uczestnika.

Or. en

Poprawka 1021
Burkhard Balz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają również, 
aby rynek regulowany ustanowił 
odpowiednie standardy kontroli ryzyka 
oraz progi obrotu prowadzonego za 
pośrednictwem tego mechanizmu 
dostępowego, a także był w stanie 
rozróżniać zlecenia lub transakcje 
realizowane przez daną osobę z 
wykorzystaniem usługi bezpośredniego 
dostępu elektronicznego od zleceń lub 
transakcji realizowanych przez samego 
członka lub uczestnika oraz, w razie 
konieczności, być w stanie wstrzymywać 
realizację zlecenia lub transakcji przez 
taką osobę niezależnie od zleceń lub 
transakcji realizowanych przez członka 
lub uczestnika.

Państwa członkowskie wymagają również, 
aby rynek regulowany ustanowił 
odpowiednie standardy kontroli ryzyka 
oraz progi obrotu prowadzonego za 
pośrednictwem tego mechanizmu 
dostępowego.

Or. en

Poprawka 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wymagają od 
rynków regulowanych i MTF, aby 
ustawiły próg, który ogranicza udział 
zamówień wprowadzonych przez członka 
rynku w ogólnej puli arkusza zleceń.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten ma na celu niedopuszczenie do sytuacji, w których jeden uczestnik rynku 
wprowadza zbyt dużą liczbę zleceń do arkusza zleceń, ponieważ mogłoby się to przyczynić do 
zakłócenia sprawiedliwego i efektywnego kształtowania cen.
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Poprawka 1023
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
każda platforma obrotu utrzymywała 
zlecenia w arkuszu zleceń przez co 
najmniej 24 godziny.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi transakcji o wysokiej częstotliwości oraz zapewnić 
większą przejrzystość, musi być zapewniona możliwość weryfikacji każdego zlecenia przez co 
najmniej 24 godziny.

Poprawka 1024
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany zapewniał przejrzystość, 
uczciwość i niedyskryminacyjny charakter 
swoich zasad dotyczących usług kolokacji 
oraz struktur opłat.

5. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany zapewniał przejrzystość, 
uczciwość i niedyskryminacyjny charakter 
swoich zasad dotyczących usług kolokacji 
oraz struktur opłat i stwarzał zachęty do 
likwidowania nienormalnie wysokiego 
poziom zleceń, który przyczynia się do 
zakłóceń warunków handlu lub nadużyć 
na rynku. W szczególności rynek 
regulowany nakłada opłaty na 
uczestników składających wyższy odsetek 
zleceń anulowanych wobec zleceń 
wykonywanych z uwzględnieniem 
specyfiki rynku lub sytuacji produktu i w 
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zakresie niezbędnym do odzwierciedlenia 
dodatkowego obciążenia systemu. Rynek 
regulowany może korygować swoje opłaty 
za zlecenia anulowane przekraczające 
wcześniej określony wskaźnik.

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten proponuje się z myślą o odzwierciedleniu aktualnej sytuacji na rynku, gdy wiele 
platform obrotu stosuje takie opłaty. Podczas gdy te struktury opłaty mogą zostać 
wprowadzone na platformach obrotu, ważne jest, że te platformy mogą określać poziom 
wskaźnika dla poszczególnych instrumentów będących w obrocie w ich systemach. Wskaźniki 
te należy obliczać na podstawie płynności, specyfiki rynku oraz rodzaju uczestników rynku.

Poprawka 1025
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie, przy 
koordynacji ze strony EUNGiPW, 
wymagają aby rynek regulowany 
zapewniał przejrzystość, uczciwość i 
niedyskryminacyjny charakter swoich 
struktur opłat oraz aby nie tworzyły one 
zachęt do składania, zmiany lub 
anulowania zleceń ani do realizowania 
transakcji w sposób przyczyniający się do 
powstawiania zakłóceń warunków handlu 
lub nadużyć na rynku. W szczególności 
państwa członkowskie, przy koordynacji 
ze strony EUNGiPW, wymagają, aby 
rynek regulowany nakładał wyższe opłaty 
za złożenie zlecenia, które jest następnie 
anulowane, niż za zlecenie podlegające 
następnie realizacji, a także aby nakładał 
wyższe opłaty na uczestników 
składających wyższy odsetek zleceń 
anulowanych w stosunku do zleceń 
wykonywanych w celu odzwierciedlenia 
dodatkowego obciążenia systemu. 
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Państwa członkowskie, przy koordynacji 
ze strony EUNGiPW, zezwalają rynkowi 
regulowanemu na korygowanie jego opłat 
za zlecenia anulowane w zależności od 
długości okresu utrzymywania zlecenia.
EUNGiPW przyjmuje wiążące standardy 
techniczne w celu ujednolicenia struktury 
opłat w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany zapewniał przejrzystość, 
uczciwość i niedyskryminacyjny charakter 
swoich zasad dotyczących usług kolokacji 
oraz struktur opłat.

5. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany lub MTF zapewniały
przejrzystość, uczciwość i 
niedyskryminacyjny charakter swoich 
zasad dotyczących usług kolokacji oraz 
struktur opłat. Struktura opłat nie może 
tworzyć zachęt do składania, zmiany lub 
anulowania zleceń ani do realizowania 
transakcji w sposób przyczyniający się do 
powstawiania zakłóceń warunków handlu 
lub nadużyć na rynku.
W szczególności, w celu odzwierciedlenia 
dodatkowych obciążeń systemu, państwa 
członkowskie wymagają od rynku 
regulowanego lub MTF nałożenia wyższej 
opłaty na uczestników składających 
wyższy odsetek zleceń anulowanych w 
stosunku zleceń wykonywanych, który 
przekracza 4:1.

Or. en
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Poprawka 1027
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany zapewniał przejrzystość, 
uczciwość i niedyskryminacyjny charakter 
swoich zasad dotyczących usług kolokacji 
oraz struktur opłat.

5. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany zapewniał przejrzystość, 
uczciwość i niedyskryminacyjny charakter 
swoich zasad dotyczących usług kolokacji 
oraz struktur opłat oraz aby nie tworzył on 
zachęt do składania, zmiany lub 
anulowania zleceń ani do realizowania 
transakcji w sposób rzeczywiście lub 
potencjalnie przyczyniający się do 
powstawania zakłóceń warunków handlu 
lub nadużyć na rynku ani w inny sposób 
nie wywierał szkodliwego wpływu na 
interesy większości uczestników na tym 
rynku.. W szczególności, państwa 
członkowskie wymagają, aby rynek 
regulowany wprowadził minimalną 
standardową opłatę dla wszystkich 
komunikatów, wyższą niż koszty 
infrastruktury, z zachowaniem właściwej 
proporcji w stosunku do zakresu 
korzystania przez klientów z tej 
infrastruktury.
Państwa członkowskie wymagają, aby 
struktura opłat miała charakter 
niedyskryminacyjny niezależnie od tego, 
czy uczestnik składający zlecenie może 
zapewnić dodatkową płynność, czy ją 
zlikwidować. Państwa członkowskie 
wymagają, aby wprowadzić zakaz 
stosowania wszelkich opłat, które mogłyby 
sprzyjać wykonywaniu transakcji z 
wysoką częstotliwością oraz nakładać 
dodatkowe opłaty na uczestników 
składających wyższy odsetek zleceń 
anulowanych wobec zleceń 
wykonywanych w celu odzwierciedlenia 
dodatkowego obciążenia systemu. Te 
opłatę zwiększa się dodatkowo, tak aby 
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opłata za zlecenia o krótszym czasie 
ważności była wyższa niż za zlecenia o 
dłuższym czasie ważności.

Or. en

Poprawka 1028
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany zapewniał 
przejrzystość, uczciwość i 
niedyskryminacyjny charakter swoich 
struktur opłat, w tym opłat za wykonanie 
transakcji, dodatkowych opłat i wszelkich 
upustów oraz aby nie tworzyły one zachęt 
do składania, zmiany lub anulowania 
zleceń lub do realizowania transakcji w 
sposób przyczyniający się do 
powstawiania zakłóceń warunków 
wymiany handlu lub nadużyć na rynku. W 
szczególności państwa członkowskie 
wymagają, aby rynek regulowany:
(i) nakładał obowiązki związane z 
działalnością rynku w zakresie 
poszczególnych akcji lub odpowiedniego 
koszyka akcji w zamian za przyznane 
upusty,
(ii) nakładał wyższe opłaty za złożenie 
zlecenia, które jest następnie anulowane, 
niż za zlecenie podlegające następnie 
realizacji, a także aby nakładał wyższe 
opłaty na uczestników składających 
wyższy odsetek zleceń anulowanych w 
stosunku do zleceń wykonywanych w celu 
odzwierciedlenia dodatkowego obciążenia 
systemu.
Państwa członkowskie zezwalają rynkowi 
regulowanemu na dostosowanie jego 
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opłat za zlecenia anulowane do długości 
okresu utrzymywania zlecenia.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz propozycji sprawozdawczyni dotyczących struktur opłat należałoby również nawiązać 
do ulepszeń, które powinny być wprowadzone do modelu opłat „maker-taker”, zgodnie ze 
sprawozdaniem Kay Swinburne przyjętym przez Parlament.

Poprawka 1029
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany zapewniał 
przejrzystość, uczciwość i 
niedyskryminacyjny charakter swoich 
struktur opłat zniechęcających do 
anulowania zleceń. Te struktury opłata 
ustala każdy rynek regulowany i są one 
kalibrowane dla każdego papieru 
wartościowego, którego dotyczą.

Or. en

Poprawka 1030
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie wymagają od 
rynków regulowanych składania 
regularnych sprawozdań, przynajmniej 
raz w roku, na temat wolumenu i 
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instrumentów objętych handlem 
algorytmicznym oraz, w szczególności 
obrotu o wysokiej częstotliwości, oraz 
wpływu tej formy handlu na cenę, 
płynność, koszty transakcyjne i inne 
istotne aspekty funkcjonowania rynku, na 
którym działają.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia ciągłego monitorowania wpływu transakcji o wysokiej częstotliwości 
oraz innych zautomatyzowanych strategii handlowych ważne jest, by rynki regulowane 
składały regularne sprawozdania z tego rodzaju działalności.

Poprawka 1031
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących warunków 
określonych w niniejszym artykule, a 
zwłaszcza w celu:

7. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych 
dotyczących warunków określonych w 
niniejszym artykule, a zwłaszcza w celu:

Or. en

Poprawka 1032
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu:
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określonych w niniejszym artykule, a 
zwłaszcza w celu:

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zagadnienie techniczne, dlatego opinię powinien wyrazić EUNGiPW.

Poprawka 1033
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących warunków 
określonych w niniejszym artykule, a 
zwłaszcza w celu:

7. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych, a EUNGiPW przyznaje się 
prawo do opracowania projektów 
wykonawczych standardów technicznych 
dotyczących warunków określonych w 
niniejszym artykule, a zwłaszcza w celu:

Or. en

Poprawka 1034
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących warunków 
określonych w niniejszym artykule, a 
zwłaszcza w celu:

7. Zgodnie z art. 94 i po konsultacji z
EUNGiPW Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących warunków określonych w 
niniejszym artykule, a zwłaszcza w celu:

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawkę należy rozpatrywać wraz z poprawką Corien Wortmann-Kool do art. 17 ust. 3 i art. 
51 ust. 1a (nowego).

Poprawka 1035
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w celu zapewnienia skuteczności 
procedur i systemów testowania 
zautomatyzowanych systemów 
transakcyjnych przewidzianych do 
podłączania do systemów transakcyjnych 
rynków regulowanych;

Or. en

Poprawka 1036
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określenia warunków, na jakich obrót 
powinien podlegać wstrzymaniu, w
przypadku wystąpienia znacznego wahania 
cen instrumentu finansowego na danym 
rynku lub rynku pokrewnym w krótkim 
okresie czasu;

b) określenia warunków, na jakich obrót 
powinien podlegać wstrzymaniu albo na 
jakich dopuszcza się mechanizmy 
alternatywne, gdzie wprowadza się 
określone limity, w ramach których obrót 
powinien być ograniczony, w celu 
niedopuszczenia do znacznego wahania 
cen instrumentu finansowego na danym 
rynku lub rynku pokrewnym w krótkim 
okresie czasu;

Or. en
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Uzasadnienie

Przepis ten powinien umożliwić całkowite wstrzymanie obrotu, jeżeli takie działanie jest 
uzasadnione okolicznościami, lub zezwolić na zastosowanie systemu analogicznego do 
amerykańskiego, polegającego na „ograniczeniu w górę, ograniczeniu w dół”, 
wprowadzonego po gwałtownym spadku notowań giełdowych.

Poprawka 1037
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określenia warunków, na jakich obrót 
powinien podlegać wstrzymaniu, w 
przypadku wystąpienia znacznego wahania 
cen instrumentu finansowego na danym 
rynku lub rynku pokrewnym w krótkim 
okresie czasu;

b) określenia ogólnych warunków lub 
zasad, na jakich obrót powinien podlegać 
wstrzymaniu na danej platformie obrotu, 
w przypadku gdy ma miejsce lub może 
mieć miejsce realizacja zlecenia, która 
może lub mogłaby przyczynić się do 
znacznego wahania cen instrumentu 
finansowego na tej platformie obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Automatyczne mechanizmy zawieszania obrotu powinny być stosowane na zasadach 
przyjętych na tej platformie poszczególnych zgodnie z ogólnymi wytycznymi 
odzwierciedlającymi różnorodność modeli na rynku, użytkowników i instrumentów 
finansowych będących przedmiotem obrotu, ustanowionymi w szerokim zakresie przez 
EUNGiPW.

Poprawka 1038
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określenia warunków, na jakich obrót b) określenia, dla każdego rodzaju 
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powinien podlegać wstrzymaniu, w 
przypadku wystąpienia znacznego wahania 
cen instrumentu finansowego na danym 
rynku lub rynku pokrewnym w krótkim 
okresie czasu;

instrumentów finansowych, jakie zmiany 
cen uznaje się za znaczne wahania i 
wspólnej ceny odniesienia na potrzeby 
obliczania w sposób spójny takiego 
wahania cen i warunków, na jakich obrót 
powinien podlegać wstrzymaniu, w 
przypadku wystąpienia znacznego wahania 
cen instrumentu finansowego na danym 
rynku lub rynku pokrewnym w krótkim 
okresie czasu, oraz określenia warunków, 
na jakich rynki powinny anulować, 
zmieniać lub korygować każdą transakcję;

Or. en

Poprawka 1039
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określenia warunków, na jakich obrót 
powinien podlegać wstrzymaniu, w 
przypadku wystąpienia znacznego wahania 
cen instrumentu finansowego na danym 
rynku lub rynku pokrewnym w krótkim 
okresie czasu;

b) określenia granic, w ramach których
obrót powinien podlegać ograniczeniu w 
celu niedopuszczenia do znacznego 
wahania cen instrumentu finansowego na 
danym rynku lub rynku pokrewnym w 
krótkim okresie czasu;

Or. en

Poprawka 1040
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenia maksymalnej i minimalnej
wartości wskaźnika niezrealizowanych 
zleceń do liczby transakcji, który może 

c) określenia maksymalnej i minimalnej 
wartości wskaźnika niezrealizowanych 
zleceń do liczby transakcji, który może 
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zostać przyjęty przez rynki regulowane, 
oraz minimalnych wielkości zmiany ceny,
które należy przyjąć;

zostać przyjęty przez rynki regulowane, 
opartego na płynności danego 
instrumentu finansowego, oraz 
zapewnienia obowiązywania minimalnych 
wielkości zmiany ceny, ustalonych przez 
Komisję, w każdym systemie obrotu tym 
instrumentem;

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten proponuje się z myślą o odzwierciedleniu aktualnej sytuacji na rynku, gdy wiele 
platform obrotu stosuje takie opłaty. Skoro te struktury opłaty mogą zostać wprowadzone na 
platformach obrotu, ważne jest, aby pozwolić na to, by te platformy mogły określać poziom 
wskaźnika dla poszczególnych instrumentów będących w obrocie w ich systemach. 
Członkowie lub uczestnicy nie powinni być zobowiązani do anulowania zleceń, żeby spełnić 
wymóg minimalnego stosunku zleceń do transakcji.

Poprawka 1041
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenia maksymalnej i minimalnej 
wartości wskaźnika niezrealizowanych 
zleceń do liczby transakcji, który może 
zostać przyjęty przez rynki regulowane, 
oraz minimalnych wielkości zmiany ceny, 
które należy przyjąć;

c) określenia wytycznych dotyczących
maksymalnej wartości wskaźnika 
niezrealizowanych zleceń do liczby 
transakcji, który może zostać przyjęty 
przez rynki regulowane, oraz minimalnych 
wielkości zmiany ceny, które powinny 
zostać uzgodnione dla poszczególnych 
udziałów we wszystkich platformach 
obrotu, między rynkami regulowanymi i 
innymi platformami obrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Minimalne wielkości zmiany ceny muszą być uzależnione od konkretnej akcji, a więc nie 
można ich określić w formie jednolitego standardu. Wytyczne jako takie są w tym zakresie 
bardziej odpowiednie, ponieważ mogą one, w razie potrzeby, zostać dostosowane do każdego 
udziału i być przyjęte do wprowadzenia we wszystkich platformach.
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Poprawka 1042
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenia maksymalnej i minimalnej
wartości wskaźnika niezrealizowanych 
zleceń do liczby transakcji, który może 
zostać przyjęty przez rynki regulowane, 
oraz minimalnych wielkości zmiany ceny, 
które należy przyjąć;

c) określenia maksymalnej wartości 
wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, który może zostać 
przyjęty przez rynki regulowane, oraz 
tabele minimalnych wielkości zmiany 
ceny, które należy przyjąć, a także 
mechanizm przypisywania każdego 
instrumentu do jednej tabeli;

Or. en

Poprawka 1043
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenia maksymalnej i minimalnej
wartości wskaźnika niezrealizowanych 
zleceń do liczby transakcji, który może 
zostać przyjęty przez rynki regulowane, 
oraz minimalnych wielkości zmiany ceny, 
które należy przyjąć;

c) określenia maksymalnej wartości 
wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, który może zostać 
przyjęty przez rynki regulowane, opartego 
na płynności danego instrumentu 
finansowego, oraz zapewnienia 
obowiązywania minimalnych wielkości 
zmiany ceny ustalonych przez platformę, 
na której instrument został po raz 
pierwszy dopuszczony do obrotu, w każdej 
platformie obrotu tym instrumentem;

Or. en
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Poprawka 1044
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenia maksymalnej i minimalnej 
wartości wskaźnika niezrealizowanych 
zleceń do liczby transakcji, który może 
zostać przyjęty przez rynki regulowane, 
oraz minimalnych wielkości zmiany ceny, 
które należy przyjąć;

c) określenia maksymalnej wartości 
wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, który może zostać 
przyjęty przez rynki regulowane;

Or. en

Poprawka 1045
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenia maksymalnej i minimalnej 
wartości wskaźnika niezrealizowanych 
zleceń do liczby transakcji, który może 
zostać przyjęty przez rynki regulowane, 
oraz minimalnych wielkości zmiany ceny, 
które należy przyjąć;

c) określenia maksymalnej i minimalnej 
wartości wskaźnika niezrealizowanych 
zleceń do liczby transakcji, który może 
zostać przyjęty przez rynki regulowane, 
oraz minimalnych wielkości zmiany ceny, 
które należy przyjąć, z uwzględnieniem 
średniego spreadu tego instrumentu 
finansowego oraz celu dotyczącego 
zwiększenia zakresu arkusza zleceń i 
ograniczenia mało istotnych zmian cen;

Or. en

Poprawka 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenia maksymalnej i minimalnej
wartości wskaźnika niezrealizowanych 
zleceń do liczby transakcji, który może 
zostać przyjęty przez rynki regulowane, 
oraz minimalnych wielkości zmiany ceny, 
które należy przyjąć;

c) określenia maksymalnej wartości 
wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, który może zostać 
przyjęty przez rynki regulowane, oraz 
minimalnych wielkości zmiany ceny, które 
należy przyjąć;

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma oczywistego uzasadnienia ekonomicznego dla minimalnych wskaźników 
niezrealizowanych zleceń do liczby transakcji (sugestia EBC).

Poprawka 1047
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanowienia mechanizmów kontroli w 
odniesieniu do bezpośredniego dostępu 
elektronicznego;

skreślona

Or. en

Poprawka 1048
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanowienia mechanizmów kontroli w 
odniesieniu do bezpośredniego dostępu 
elektronicznego;

d) ustanowienia mechanizmów kontroli w 
odniesieniu do bezpośredniego dostępu do 
rynku;
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Or. en

Poprawka 1049
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanowienia mechanizmów kontroli w 
odniesieniu do bezpośredniego dostępu 
elektronicznego;

d) wskazania okoliczności, w jakich 
spowolnienie przepływu zleceń byłoby 
właściwe;

Or. en

Poprawka 1050
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanowienia mechanizmów kontroli w 
odniesieniu do bezpośredniego dostępu 
elektronicznego;

d) ustanowienia mechanizmów kontroli w 
odniesieniu do bezpośredniego dostępu do 
rynku;

Or. en

Poprawka 1051
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) określenia jasnych warunków, na 
jakich rynek regulowany zapewnia udział 
firm inwestycyjnych w działalności rynku;
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy rozpatrywać wraz z poprawką Corien Wortmann-Kool do art. 17 ust. 3 i art. 
51 ust. 1a (nowego).

Poprawka 1052
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapewnienia skutecznego 
monitorowania handlu algorytmicznego i 
sprawozdań na jego temat;

Or. en

Poprawka 1053
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ustanowienia innych procedur i 
mechanizmów dla modeli handlu na 
MTF, w przypadku gdy te określone w ust. 
1 i 3 nie mają zastosowania.

Or. en

Poprawka 1054
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera ea) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) określenia, gdzie rynek regulowany 
ma zasadnicze znaczenie dla płynności [w 
przypadku tego instrumentu];

Or. en

Poprawka 1055
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) zapewnia uczciwe i 
niedyskryminacyjne działania rynku oraz 
ustanawia minimalne obowiązki związane 
z działaniem rynku, z których muszą się 
wywiązywać rynki regulowane podczas 
określania działań animatorów rynku i 
warunków, na jakich takie działania 
uznaje się za niewłaściwe;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy rozpatrywać wraz z poprawką Corien Wortmann-Kool do art. 17 ust. 3 i art. 
51 ust. 1a (nowego).

Poprawka 1056
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – akapity pierwszy a i pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia […]*.
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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 1057
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – akapity pierwszy a i pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 1058
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
każda oferta umieszczona na platformie 
obrotu, w odniesieniu do zakupu lub 
sprzedaży produktu była wiążąca i została 
zrealizowana.

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez wprowadzenie wymogu dotyczącego składania wiążących zleceń, problem pozornej 
płynności tworzonej przez zlecenia anulowane, zwłaszcza składane przez uczestników rynku 
dokonujących transakcji o wysokiej częstotliwości, i zakłócającej kształtowanie cen może 
zostać rozwiązany.

Poprawka 1059
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 51a
Minimalna wielkość zmiany ceny

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynki regulowane przyjęły systemy 
minimalnej wielkość zmiany ceny dla 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
giełdowych, świadectw i innych 
podobnych instrumentów finansowych.
2. Systemy minimalnej wielkość zmiany 
ceny, o których mowa w ust. 1:
a) są kalibrowane w sposób 
odzwierciedlający profil płynności danego 
instrumentu finansowego oraz średnią 
różnicę pomiędzy ceną kupna a ceną 
sprzedaży, z uwzględnieniem potrzeby 
zapewnienia rozsądnie stabilnych cen bez 
nieuzasadnionego dalszego ograniczania 
spreadów;
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b) dostosowują minimalną wielkość 
zmiany ceny dla każdego instrumentu 
finansowego, odpowiednio do ceny, jak i 
do bezwzględnej minimalnej wielkość 
zmiany ceny.
3. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia minimalnych wielkości 
zmiany ceny lub systemów minimalnej 
wielkość zmiany ceny dla poszczególnych 
instrumentów finansowych, gdy jest to 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania rynków, zgodnie z 
wskaźnikami, o których mowa w ust. 2.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia […]*.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10-14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
__________________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 1060
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgodnie z art. 94 Komisja przyjmuje w 
drodze aktów delegowanych środki, które:

6. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych, 
które:

Or. en
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Poprawka 1061
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 6 – akapity pierwszy a i pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 1062
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
operator rynku regulowanego, który 
zawiesza lub wycofuje z obrotu instrument 
finansowy, podawał tę decyzję do 
publicznej wiadomości, podawał ją do 
wiadomości innych rynków regulowanych, 
MTF i OTF prowadzących obrót tym 
samym instrumentem 
finansowym i przekazywał istotne 
informacje właściwemu organowi. 
Właściwy organ powiadamia o tym 
fakcie właściwe organy innych państw 

Państwa członkowskie wymagają, aby 
operator rynku regulowanego, który 
zawiesza lub wycofuje z obrotu instrument 
finansowy, podawał tę decyzję do 
publicznej wiadomości, podawał ją do 
wiadomości innych rynków regulowanych, 
MTF i OTF prowadzących obrót tym 
samym instrumentem 
finansowym i przekazywał istotne 
informacje właściwemu organowi. 
Właściwy organ powiadamia o tym fakcie 
właściwe organy innych państw 
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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 przypadków, 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. 

członkowskich. W przypadku gdy 
powodem zawieszenia lub wycofania z 
obrotu jest nieujawnienie informacji na 
temat emitenta lub instrumentu 
finansowego, właściwy organ w
odniesieniu do instrumentu finansowego, 
zdefiniowany w art. 2 pkt 7
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1287/2006, wymaga, aby inne rynki 
regulowane, MTF i OTF lub wszelkie inne 
mechanizmy obrotu prowadzące obrót tym 
samym instrumentem finansowym również 
natychmiast zawiesiły lub wycofały dany
instrument finansowy z obrotu.

Or. en

Poprawka 1063
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
operator rynku regulowanego, który 
zawiesza lub wycofuje z obrotu instrument 
finansowy, podawał tę decyzję do 
publicznej wiadomości, podawał ją do 
wiadomości innych rynków regulowanych,
MTF i OTF prowadzących obrót tym 
samym instrumentem finansowym
i przekazywał istotne informacje 
właściwemu organowi. Właściwy organ 
powiadamia o tym fakcie właściwe organy 

Państwa członkowskie wymagają, aby 
operator rynku regulowanego, który 
zawiesza lub wycofuje z obrotu instrument 
finansowy, podawał tę decyzję do 
publicznej wiadomości, podawał ją do 
wiadomości innych rynków regulowanych 
i MTF prowadzących obrót tym samym 
instrumentem finansowym i przekazywał 
istotne informacje właściwemu organowi. 
Właściwy organ powiadamia o tym 
fakcie właściwe organy innych państw 
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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 
przypadków, 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.

członkowskich. Państwa członkowskie 
wymagają, aby inne rynki regulowane i 
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 przypadków, w 
których ujawnienie tych informacji 
mogłoby poważnie zaszkodzić interesom 
inwestorów lub znaczenie zaburzyć 
uporządkowane funkcjonowanie rynku.
Państwa członkowskie wymagają, aby inne 
rynki regulowane i MTF powiadamiały o 
swojej decyzji właściwy dla siebie organ 
oraz wszystkie rynki regulowane i MTF 
prowadzące obrót tym samym 
instrumentem finansowym, dołączając 
uzasadnienie w przypadku podjęcie decyzji 
o niezawieszeniu lub niewycofaniu danego 
instrumentu finansowego z obrotu.

Or. en

Poprawka 1064
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ, który domaga się 
zawieszenia lub wycofania instrumentu 
finansowego z obrotu na jednym lub na 
większej liczbie rynków regulowanych 
MTF lub OTF, bezzwłocznie podaje swoją 
decyzję do publicznej wiadomości i 
powiadamia EUNGiPW oraz właściwe 
organy innych państw członkowskich. Z 
wyjątkiem przypadków, gdy powyższe 
może spowodować znaczną szkodę dla 
interesów inwestorów lub należytego 

2. Właściwy organ, który domaga się 
zawieszenia lub wycofania instrumentu 
finansowego z obrotu na jednym lub na 
większej liczbie rynków regulowanych lub
MTF, bezzwłocznie podaje swoją decyzję 
do publicznej wiadomości i powiadamia 
EUNGiPW oraz właściwe organy innych 
państw członkowskich. Z wyjątkiem 
przypadków, gdy powyższe może 
spowodować znaczną szkodę dla interesów 
inwestorów lub należytego funkcjonowania 
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funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
właściwe organy innych państw 
członkowskich zwracają się o zawieszenie 
lub usunięcie tego instrumentu 
finansowego z obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF i OTF, które są 
prowadzone pod ich nadzorem.

rynku wewnętrznego, właściwe organy 
innych państw członkowskich zwracają się 
o zawieszenie lub usunięcie tego 
instrumentu finansowego z obrotu na 
rynkach regulowanych i MTF, które są 
prowadzone pod ich nadzorem.

Or. en

Poprawka 1065
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia wykazu 
okoliczności 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.

4. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia wykazu okoliczności 
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 te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia […]*.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10-14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
__________________
* Dz.U.: należy wstawić datę:...

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to zagadnienie techniczne, dlatego opinię powinien wyrazić EUNGiPW.

Poprawka 1066
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby w 
odniesieniu do danego instrumentu 
finansowego operator rynku regulowanego 
niezwłocznie informował operatorów 
innych rynków regulowanych, MTF i OTF 
o:

1. Państwa członkowskie wymagają, aby w 
odniesieniu do danego instrumentu 
finansowego operator rynku regulowanego 
niezwłocznie informował operatorów 
innych rynków regulowanych, MTF i OTF 
oraz właściwy organ o:

Or. en

Uzasadnienie

Należy również informować właściwe organy (tak jak w art. 53).

Poprawka 1067
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby w 
odniesieniu do danego instrumentu 
finansowego operator rynku regulowanego 
niezwłocznie informował operatorów 
innych rynków regulowanych, MTF i OTF
o:

1. Państwa członkowskie wymagają, aby w 
odniesieniu do danego instrumentu 
finansowego operator rynku regulowanego 
niezwłocznie informował operatorów 
innych rynków regulowanych i MTF o:

Or. en



PE489.466v01-00 80/168 AM\901766PL.doc

PL

Poprawka 1068
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
w odniesieniu do bezpieczeństwa, operator 
rynku regulowanego współpracował z 
operatorami innych rynków 
regulowanych, MTF i OTF, w związku z 
wykonywaniem swoich obowiązków 
zgodnie z art. 11 [rozporządzenia MAR].

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. 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 1069
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
w odniesieniu do instrumentu 
finansowego, operator rynku 
regulowanego współpracował z 
właściwymi organami, operatorami 
innych rynków regulowanych i MTF, w 
związku z wykonywaniem swoich 
obowiązków zgodnie z [art. 17a 
[rozporządzenia MAR].

Or. en
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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 Należy wprowadzić wymóg współpracy pomiędzy 
wszystkimi systemami obrotu.

Poprawka 1070
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
w odniesieniu do danej akcji, operator 
rynku regulowanego, który jest 
pierwotnym rynkiem notowań dla tej 
akcji, współpracował z operatorami 
innych rynków regulowanych, MTF i 
OTF, w związku z wykonywaniem swoich 
obowiązków zgodnie z [art. 11 
rozporządzenia MAR].

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. Nie istnieje system nadzoru monitorujący w 
czasie rzeczywistym cały cykl obrotu jedną akcją, ani systemy obrotu ani właściwych 
organów. Tę lukę należy wyeliminować. System pierwotnych notowań ma najlepsze 
możliwości, aby wziąć za to pełną odpowiedzialność, ponieważ jest on najbliżej przepływu 
informacji emitenta.

Poprawka 1071
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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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 między systemami 
pierwotnych i wtórnych notowań, o 
których mowa w ust. 1a.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1072
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – 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. 1a.

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 Należy wprowadzić wymóg współpracy pomiędzy 
rynkami wtórnymi. EUNGiPW ma najlepsze możliwości dalszego opracowania w szczegółach 
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takich przepisów.

Poprawka 1073
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – 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. 1a, w 
tym zasad podziału kosztów.

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. Nie istnieje system nadzoru monitorujący w 
czasie rzeczywistym cały cykl obrotu jedną akcją, ani systemy obrotu ani właściwych 
organów. Tę lukę należy wyeliminować. System pierwotnych notowań ma najlepsze 
możliwości, aby wziąć za to pełną odpowiedzialność, ponieważ jest on najbliżej przepływu 
informacji emitenta.

Poprawka 1074
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do rynku regulowanego Dostęp do rynku regulowanego i MTF

Or. en
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Poprawka 1075
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany ustanowił i utrzymywał
przejrzyste i niedyskryminacyjne reguły, 
oparte na obiektywnych kryteriach, 
rządzące dostępem lub udziałem w rynku 
regulowanym.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany lub MTF ustanowiły i 
utrzymywały przejrzyste i 
niedyskryminacyjne reguły, oparte na 
obiektywnych kryteriach, rządzące 
dostępem lub udziałem w rynku 
regulowanym.

Or. en

Poprawka 1076
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) statutu i przepisów administracyjnych 
rynku regulowanego;

a) statutu i przepisów administracyjnych 
rynku regulowanego lub MTF;

Or. en

Poprawka 1077
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 2 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) reguł i procedur dotyczących rozliczania 
i rozrachunku transakcji zawartych na 
rynku regulowanym.

e) reguł i procedur dotyczących rozliczania 
i rozrachunku transakcji zawartych na 
rynku regulowanym lub MTF.

Or. en

Poprawka 1078
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rynki regulowane mogą dopuścić 
w charakterze członków lub 
uczestników firmy inwestycyjne, instytucje 
kredytowe uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2006/48/WE oraz inne osoby, 
które:

3. Rynki regulowane i MTF mogą 
dopuścić w charakterze członków lub 
uczestników firmy inwestycyjne, instytucje 
kredytowe uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2006/48/WE oraz inne osoby, 
które:

Or. en

Poprawka 1079
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, że 
w odniesieniu do transakcji zawieranych na 
rynku regulowanym, członkowie i 
uczestnicy nie mają obowiązku stosowania 
względem siebie zobowiązań 
ustanowionych w art. 24, 25, 27 i 28. 
Jednakże członkowie lub uczestnicy rynku 
regulowanego stosują zobowiązania 

4. Państwa członkowskie zapewniają, że 
w odniesieniu do transakcji zawieranych na 
rynku regulowanym lub MTF, członkowie 
i uczestnicy nie mają obowiązku 
stosowania względem siebie zobowiązań 
ustanowionych w art. 24, 25, 27 i 28. 
Jednakże członkowie lub uczestnicy rynku 
regulowanego stosują zobowiązania 
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przewidziane w art. 24, 25, 27 i 28 
odnoszące się do ich klientów, gdy 
działając w imieniu klientów realizują ich 
zlecenia na rynku regulowanym.

przewidziane w art. 24, 25, 27 i 28 
odnoszące się do ich klientów, gdy 
działając w imieniu klientów realizują ich 
zlecenia na rynku regulowanym.

Or. en

Poprawka 1080
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, że 
reguły w sprawie dostępu do rynku 
regulowanego lub udziału 
w nim przewidują bezpośrednie lub zdalny 
udział w rynku firm inwestycyjnych 
i instytucji kredytowych.

5. Państwa członkowskie zapewniają, że 
reguły w sprawie dostępu do rynku 
regulowanego lub MTF lub udziału 
w nim przewidują bezpośredni lub zdalny 
udział w rynku firm inwestycyjnych 
i instytucji kredytowych.

Or. en

Poprawka 1081
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez jakichkolwiek dalszych wymogów 
prawnych lub administracyjnych, państwa 
członkowskie umożliwiają rynkom 
regulowanym z innych państw 
członkowskich wprowadzanie na ich 
terytorium stosownych rozwiązań, tak aby 
ułatwić dostęp do tych rynków i obrót na 
tych rynkach prowadzony przez zdalnych 
członków lub uczestników posiadających 

Bez jakichkolwiek dalszych wymogów 
prawnych lub administracyjnych, państwa 
członkowskie umożliwiają rynkom 
regulowanym lub MTF z innych państw 
członkowskich wprowadzanie na ich 
terytorium stosownych rozwiązań, tak aby 
ułatwić dostęp do tych rynków i obrót na 
tych rynkach prowadzony przez zdalnych 
członków lub uczestników posiadających 
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siedzibę na ich terytorium. siedzibę na ich terytorium.

Or. en

Poprawka 1082
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rynek regulowany przekazuje właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
swojego pochodzenia informacje dotyczące 
państwa członkowskiego, w którym 
zamierza wprowadzić takie rozwiązania. 
Właściwy organ państwa członkowskiego 
pochodzenia w terminie jednego miesiąca 
przekazuje te informacje państwu 
członkowskiemu, w którym rynek 
regulowany zamierza wprowadzić takie 
rozwiązania. EUNGiPW może zwrócić się 
o dostęp do tych informacji zgodnie 
z procedurą i warunkami określonymi 
w art. 35 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.

Rynek regulowany lub MTF przekazuje 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego swojego 
pochodzenia informacje dotyczące państwa 
członkowskiego, w którym zamierza 
wprowadzić takie rozwiązania. Właściwy 
organ państwa członkowskiego 
pochodzenia w terminie jednego miesiąca 
przekazuje te informacje państwu 
członkowskiemu, w którym rynek 
regulowany lub MTF zamierza 
wprowadzić takie rozwiązania. EUNGiPW 
może zwrócić się o dostęp do tych 
informacji zgodnie z procedurą 
i warunkami określonymi w art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 1083
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek właściwego organu
przyjmującego państwa członkowskiego 
oraz w rozsądnym terminie, właściwy 

Na wniosek właściwego organu
przyjmującego państwa członkowskiego 
oraz w rozsądnym terminie, właściwy 
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organ państwa członkowskiego 
pochodzenia rynku regulowanego 
przekazuje tożsamość członków lub 
uczestników rynku regulowanego 
mających siedzibę w tym państwie 
członkowskim.

organ państwa członkowskiego 
pochodzenia rynku regulowanego lub 
MTF przekazuje tożsamość członków lub 
uczestników rynku regulowanego lub 
MTF mających siedzibę w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 1084
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie wymagają, aby 
operator rynku regulowanego regularnie 
przekazywał organowi właściwemu 
dla rynku regulowanego wykaz członków i 
uczestników rynku regulowanego.

7. Państwa członkowskie wymagają, aby 
operator rynku regulowanego lub MTF
regularnie przekazywał organowi 
właściwemu dla rynku regulowanego 
wykaz członków i uczestników rynku 
regulowanego lub MTF.

Or. en

Poprawka 1085
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Monitorowanie zgodności z regułami 
rynku regulowanego i innymi 
zobowiązaniami prawnymi

Monitorowanie zgodności z regułami 
rynku regulowanego i MTF oraz innymi 
zobowiązaniami prawnymi

Or. en
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Poprawka 1086
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynki regulowane ustanowiły 
i utrzymywały skuteczne 
mechanizmy i procedury regularnego 
monitorowania zgodności działalności ich 
członków lub uczestników z tymi 
regułami. Rynki regulowane monitorują 
transakcje i zlecenia realizowane przez ich 
członków lub uczestników na podstawie 
tych systemów w celu ustalenia naruszeń 
tych reguł, zakłócenia warunków wymiany 
handlowej lub postępowania, które może 
się wiązać z nadużyciami na rynku.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynki regulowane lub MTF ustanowiły 
i utrzymywały skuteczne 
mechanizmy i procedury regularnego 
monitorowania zgodności działalności ich 
członków lub uczestników z tymi 
regułami. Rynki regulowane lub MTF 
monitorują transakcje i zlecenia
realizowane przez ich członków lub 
uczestników na podstawie tych systemów 
w celu ustalenia naruszeń tych reguł, 
zakłócenia warunków wymiany handlowej 
lub postępowania, które może się wiązać z 
nadużyciami na rynku.

Or. en

Poprawka 1087
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
operatorzy rynku regulowanego 
zgłaszali organowi właściwemu dla rynku 
regulowanego znaczące naruszenia tych 
reguł lub zakłócenia warunków wymiany 
handlowej, albo postępowania, które mogą 
się wiązać z nadużyciami na rynku. 
Państwa członkowskie wymagają również, 
aby operator rynku regulowanego 
bezzwłocznie
przekazywał organowi właściwemu dla 

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
operatorzy rynku regulowanego 
zgłaszali organowi właściwemu dla rynku 
regulowanego lub MTF znaczące 
naruszenia tych reguł lub zakłócenia 
warunków wymiany handlowej, albo 
postępowania, które mogą się wiązać z 
nadużyciami na rynku regulowanym lub 
MTF. Państwa członkowskie wymagają 
również, aby operator rynku regulowanego 
lub MTF bezzwłocznie 
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dochodzenia i ścigania nadużyć na rynku 
regulowanym istotne informacje oraz 
kompleksowo wspomagał ten 
organ w dochodzeniu i ściganiu nadużyć 
na rynku występujących lub zachodzących 
w systemach rynku regulowanego.

przekazywał organowi właściwemu dla 
dochodzenia i ścigania nadużyć na rynku 
regulowanym lub MTF istotne informacje 
oraz kompleksowo wspomagał ten 
organ w dochodzeniu i ściganiu nadużyć 
na rynku występujących lub zachodzących 
w systemach rynku regulowanego lub 
MTF.

Or. en

Poprawka 1088
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kiedy operacje rynku regulowanego lub 
MTF, oferujących obrót instrumentem 
finansowym, który został po raz pierwszy 
dopuszczony do obrotu na rynku 
regulowanym w innym państwie 
członkowskim, nabrały istotnego 
znaczenia w obrocie tym instrumentem 
finansowym, właściwy organ tej MTF lub 
rynku regulowanego ustala 
proporcjonalne, ale skuteczne zasady 
współpracy z właściwym organem rynku 
regulowanego, w którego systemie 
instrument finansowy został po raz 
pierwszy dopuszczony do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Koordynacja transgranicznego nadzoru nad MTF i rynkami regulowanymi.

Poprawka 1089
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby uniknąć powielania kontroli, właściwy 
organ uwzględnia nadzór/kontrolę nad
systemem rozrachunku i rozliczeniowym 
prowadzoną obecnie przez krajowe banki 
centralne pełniące rolę nadzorców 
systemów rozrachunku i rozliczeniowych, 
lub przez inne organy nadzorcze 
kompetentne w dziedzinie takich 
systemów.

Aby uniknąć powielania kontroli, właściwy 
organ uwzględnia nadzór/kontrolę nad
systemem rozrachunku i rozliczeniowym 
prowadzoną obecnie przez właściwe banki 
centralne pełniące rolę nadzorców 
systemów rozrachunku i rozliczeniowych, 
lub przez inne organy nadzorcze 
kompetentne w dziedzinie takich 
systemów.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1090
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

LIMITY POZYCJI I SPRAWOZDANIA 
DOTYCZĄCE POZYCJI

ZARZĄDZANIE POZYCJAMI I 
SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE 
POZYCJI

Or. en

Uzasadnienie

Systemy obrotu powinny dysponować zestawem różnych narzędzi/mechanizmów zarządzania. 
Jednym z takich narzędzi są limity pozycji, ale systemy obrotu powinny mieć także możliwość 
korzystania z alternatywnych „mechanizmów wywierających równoważny skutek”, takich jak 
system zarządzania pozycjami.
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Poprawka 1091
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen. 
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Poprawka 1092
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Limity pozycji Zarządzanie pozycjami w tym limity 
pozycji

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno IOSCO, jak i G20 wykonały ogrom pracy w zakresie towarowych instrumentów 
pochodnych; tej pracy należy dać wyraz i uwzględnić jej rezultaty w dyrektywie MiFID, tak 
aby można było stosować się do zaleceń ekspertów w tej dziedzinie i działać na całym świecie 
w sposób możliwie najbardziej skoordynowany. Obie instytucje uznają, że limity pozycji 
powinny funkcjonować w ramach systemu zarządzania pozycjami.
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Poprawka 1093
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Limity pozycji Zarządzanie pozycjami 

Or. en

Poprawka 1094
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Limity pozycji Uprawnienia do zarządzania pozycjami

Or. en

Poprawka 1095
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów 
na instrumenty pochodne, które dany 
członek lub uczestnik rynku może zawrzeć 

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane,
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów otwartych 
pozycji w towarowych instrumentach 
pochodnych, które dany członek lub 
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w sprecyzowanym okresie czasu, lub 
alternatywne mechanizmy wywierające 
równoważny skutek, takie jak system 
zarządzania pozycjami przewidujący 
automatyczną weryfikację pozycji w 
przypadku przekroczenia określonych 
progów, które należy wprowadzić w celu:

uczestnik rynku może posiadać, lub 
alternatywne mechanizmy zarządzania 
pozycjami wywierające równoważny 
skutek, takie jak zlecenie likwidacji lub 
przeniesienia otwartych pozycji, 
zawieszenie obrotu, zmiana warunków 
dostawy lub anulowanie transakcji i 
wymaganie wyrażenia intencji dostawy, 
które należy wprowadzić w celu:

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie MiFID II proponuje się przyznanie właściwym organom uprawnień do 
wprowadzania limitów pozycji, jak również przewiduje się możliwość stosowania niektórych 
środków przez platformy obrotu. Próg nie powinien mieć zastosowania do liczby umów, które 
dana osoba może zawrzeć. Próg nie powinien odnosić się do otwartych pozycji (zarówno w 
art. 59, jak i w artykule 72 [ust. 1] lit. g)). Stosowanie automatycznych progów wiąże się z 
ryzykiem negatywnego wpływu na płynność przejrzystych systemów obrotu i z ryzykiem 
intensyfikowania handlu pozagiełdowego.

Poprawka 1096
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów 
na instrumenty pochodne, które dany 
członek lub uczestnik rynku może zawrzeć 
w sprecyzowanym okresie czasu, lub 
alternatywne mechanizmy wywierające 
równoważny skutek, takie jak system 
zarządzania pozycjami przewidujący 
automatyczną weryfikację pozycji w 
przypadku przekroczenia określonych 
progów, które należy wprowadzić w celu:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, MTF i 
OTF, którzy dopuszczają do obrotu 
pochodne instrumenty towarowe lub 
prowadzą obrót tymi instrumentami, 
limitów poziomu otwartej pozycji, które 
dany członek lub uczestnik rynku może 
posiadać aż do końca okresu wygaśnięcia 
umowy, lub alternatywne mechanizmy 
wywierające równoważny skutek, takie jak 
system zarządzania pozycjami 
przewidujący automatyczną weryfikację 
pozycji w przypadku przekroczenia 
określonych progów, które należy 
wprowadzić w celu:
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Or. en

Poprawka 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów 
na instrumenty pochodne, które dany 
członek lub uczestnik rynku może zawrzeć 
w sprecyzowanym okresie czasu, lub 
alternatywne mechanizmy wywierające 
równoważny skutek, takie jak system 
zarządzania pozycjami przewidujący 
automatyczną weryfikację pozycji w 
przypadku przekroczenia określonych 
progów, które należy wprowadzić w celu:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez właściwe organy w 
stosunku do rynków regulowanych i MTF, 
którzy dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów 
na instrumenty pochodne, które dany 
członek lub uczestnik rynku lub kategoria 
członków lub uczestników rynku może 
zawrzeć w sprecyzowanym okresie czasu 
w celu:

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia dotyczące poszczególnych uczestników rynku mogą być skuteczne w 
zapobieganiu nadużyciom i manipulacji na rynku. Jednakże limity w odniesieniu do 
całkowitych spekulacyjnych (tj. niezabezpieczających) działań (lub podkategorii, takich jak 
fundusze inwestujące w surowce) są również wymagane w celu niedopuszczenia do 
zniekształcenia cen względem ich podstawowych poziomów i zaostrzenia zmienności.

Poprawka 1098
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów 
na instrumenty pochodne, które dany 
członek lub uczestnik rynku może zawrzeć 
w sprecyzowanym okresie czasu, lub 
alternatywne mechanizmy wywierające 
równoważny skutek, takie jak system 
zarządzania pozycjami przewidujący 
automatyczną weryfikację pozycji w 
przypadku przekroczenia określonych 
progów, które należy wprowadzić w celu:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów 
na instrumenty pochodne, które dany 
członek lub uczestnik rynku, z wyjątkiem 
niefinansowych członków lub uczestników 
działających w celu zabezpieczenia 
produkcji swoich grup, może zawrzeć w 
sprecyzowanym okresie czasu, lub 
alternatywne mechanizmy wywierające 
równoważny skutek, takie jak system 
zarządzania pozycjami przewidujący 
automatyczną weryfikację pozycji w 
przypadku przekroczenia określonych 
progów, które należy wprowadzić w celu:

Or. en

Poprawka 1099
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów 
na instrumenty pochodne, które dany 
członek lub uczestnik rynku może zawrzeć 
w sprecyzowanym okresie czasu, lub 
alternatywne mechanizmy wywierające 
równoważny skutek, takie jak system 
zarządzania pozycjami przewidujący 
automatyczną weryfikację pozycji w 
przypadku przekroczenia określonych 
progów, które należy wprowadzić w celu:

Państwa członkowskie zapewniają 
przeprowadzanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, kontroli pozycji w 
celu:
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Or. de

Poprawka 1100
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów 
na instrumenty pochodne, które dany 
członek lub uczestnik rynku może zawrzeć 
w sprecyzowanym okresie czasu, lub 
alternatywne mechanizmy wywierające 
równoważny skutek, takie jak system 
zarządzania pozycjami przewidujący 
automatyczną weryfikację pozycji w 
przypadku przekroczenia określonych 
progów, które należy wprowadzić w celu:

Państwa członkowskie wymagają 
stosowania przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów 
na instrumenty pochodne, które dany 
członek lub uczestnik rynku lub kategoria 
członków lub uczestników rynku może 
zawrzeć w sprecyzowanym okresie czasu
w celu:

Or. en

Uzasadnienie

Limity dla kategorii uczestników rynku, jak i poszczególnych uczestników rynku w celu 
niedopuszczenia do zakłóceniu funkcji ustalania poziomu cen równowagi na rynkach 
towarowych instrumentów pochodnych.

Poprawka 1101
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają Państwa członkowskie w ścisłej 
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stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów 
na instrumenty pochodne, które dany
członek lub uczestnik rynku może zawrzeć 
w sprecyzowanym okresie czasu, lub 
alternatywne mechanizmy wywierające 
równoważny skutek, takie jak system 
zarządzania pozycjami przewidujący 
automatyczną weryfikację pozycji w 
przypadku przekroczenia określonych 
progów, które należy wprowadzić w celu

współpracy z EUNGiPW zapewniają, by 
właściwe organy stosowały wobec rynków 
regulowanych, operatorów MTF i OTF, 
którzy dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, jak również dealerów 
OTC ex ante i ex post, limity liczby umów 
oraz wartości rynkowych i referencyjnych
na instrumenty pochodne, które dana
osoba lub osoby, a także różne kategorie 
inwestorów mogą zawrzeć w 
sprecyzowanym okresie czasu oraz 
dodatkowe lub alternatywne mechanizmy 
w uzupełnieniu takich limitów, takie jak 
system zarządzania pozycjami 
przewidujący automatyczną weryfikację 
pozycji w przypadku przekroczenia 
określonych progów, które należy 
wprowadzić w celu

Or. en

Poprawka 1102
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów 
na instrumenty pochodne, które dany 
członek lub uczestnik rynku może zawrzeć 
w sprecyzowanym okresie czasu, lub 
alternatywne mechanizmy wywierające 
równoważny skutek, takie jak system 
zarządzania pozycjami przewidujący 
automatyczną weryfikację pozycji w 
przypadku przekroczenia określonych 
progów, które należy wprowadzić w celu:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, uprawnień do 
zarządzania pozycjami wraz z progiem dla 
automatycznego przeglądu, przy czym te 
uprawnienia mogą obejmować limity 
wielkości pozycji, które dany członek lub 
uczestnik rynku może zawrzeć, ale tylko w 
miesiącu dostawy danego towarowego 
instrumentu pochodnego, lub 
alternatywne mechanizmy wywierające 
równoważny skutek, które należy 
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wprowadzić w celu:

Or. en

Poprawka 1103
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów
na instrumenty pochodne, które dany 
członek lub uczestnik rynku może zawrzeć 
w sprecyzowanym okresie czasu, lub 
alternatywne mechanizmy wywierające 
równoważny skutek, takie jak system 
zarządzania pozycjami przewidujący 
automatyczną weryfikację pozycji w 
przypadku przekroczenia określonych 
progów, które należy wprowadzić w celu:

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów pozycji 
pozostających do uregulowania, które 
dany członek lub uczestnik rynku może 
zawrzeć w sprecyzowanym okresie czasu, 
lub alternatywne mechanizmy wywierające 
równoważny skutek, takie jak system 
zarządzania pozycjami przewidujący 
automatyczną weryfikację pozycji w 
przypadku przekroczenia określonych 
progów, które należy wprowadzić w celu:

Or. en

Poprawka 1104
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów 

Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie przez rynki regulowane, 
operatorów MTF i OTF, którzy 
dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, limitów liczby umów 
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na instrumenty pochodne, które dany 
członek lub uczestnik rynku może zawrzeć 
w sprecyzowanym okresie czasu, lub 
alternatywne mechanizmy wywierające 
równoważny skutek, takie jak system 
zarządzania pozycjami przewidujący 
automatyczną weryfikację pozycji w 
przypadku przekroczenia określonych 
progów, które należy wprowadzić w celu:

na instrumenty pochodne, które dana 
osoba może zawrzeć w sprecyzowanym 
okresie czasu, lub alternatywne 
mechanizmy wywierające równoważny 
skutek, takie jak system zarządzania 
pozycjami przewidujący automatyczną 
weryfikację pozycji w przypadku 
przekroczenia określonych progów, które 
należy wprowadzić w celu:

Or. en

Poprawka 1105
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcia płynności a) wsparcia płynności wymaganej do 
zabezpieczenia ryzyka bezpośrednio i 
obiektywnie związanego z działalnością 
handlową dotyczącą towaru bazowego;

Or. en

Poprawka 1106
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcia płynności a) zapewnienia wystarczającego wsparcia 
płynności rynku wymaganej w 
transakcjach zabezpieczających 
dokonywanych w dobrej wierze oraz 
zmniejszenia zmienności;

Or. en
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Poprawka 1107
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wsparcia uporządkowanej wyceny i 
warunków rozliczania instrumentów.

c) zapewnienia braku zakłóceń funkcji 
ustalania poziomu cen równowagi na 
rynku instrumentu bazowego i warunków 
rozliczania instrumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem regulacji rynku towarowego musi być umożliwienie producentom i 
konsumentom gospodarki realnej uzyskania zabezpieczenia na uporządkowanym rynku po 
cenach odzwierciedlających podstawowe czynniki popytu i podaży, zarówno pod względem 
poziomu, jak i zmienności, a nie zabezpieczenie zmiennych interesów związanych ze 
spekulacją finansową.

Poprawka 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewnienia narzędzia ustalania 
poziomu cen równowagi dla rynku 
fizycznego;

Or. en

Uzasadnienie

Choć ważne jest, aby płynność na rynkach towarowych instrumentów pochodnych była 
wystarczająca dla uczestników handlowych w celu zabezpieczenia ryzyka związanego z 
towarem bazowym, na wielu rynkach występują trudności spowodowane poziomem kapitału 
znacznie przekraczającym ten poziom, które mogą przyczyniać się do zniekształcania cen 
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względem poziomów podstawowych, podważając ich funkcję ustalania poziomu cen 
równowagi i wywierając znaczący wpływ na konsumentów i przedsiębiorstwa w Unii oraz na 
całym świecie. Poziomy te znacznie wzrosły w ciągu mniej niż 10 lat.

Poprawka 1109
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ochrony funkcji ustalania poziomu 
cen równowagi na towary bazowe;

Or. en

Uzasadnienie

Limity dla kategorii uczestników rynku, jak i poszczególnych uczestników rynku w celu 
niedopuszczenia do zakłócenia funkcji ustalania poziomu cen równowagi na rynkach 
towarowych instrumentów pochodnych.

Poprawka 1110
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) niedopuszczania do nadmiernej 
spekulacji i wahania cen, ich 
ograniczania lub eliminowania.

Or. en

Poprawka 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zapobiegania tworzeniu się rynku 
zniekształcającego pozycje.

Or. en

Uzasadnienie

Choć ważne jest, aby płynność na rynkach towarowych instrumentów pochodnych była 
wystarczająca dla uczestników handlowych w celu zabezpieczenia ryzyka związanego z 
towarem bazowym, na wielu rynkach występują trudności spowodowane poziomem kapitału 
znacznie przekraczającym ten poziom, które mogą przyczyniać się do zniekształcania cen 
względem poziomów podstawowych, podważając ich funkcję ustalania poziomu cen 
równowagi i wywierając znaczący wpływ na konsumentów i przedsiębiorstwa w Unii oraz na 
całym świecie. Poziomy te znacznie wzrosły w ciągu mniej niż 10 lat.

Poprawka 1112
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) niedopuszczania do nadmiernej 
spekulacji i zmienności w przypadku 
towaru bazowego, ich ograniczania lub 
eliminowania.

Or. en

Poprawka 1113
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy obliczaniu otwartych pozycji, o 
których mowa w akapicie pierwszym, 
przedsiębiorstwo handlowe nie bierze pod 
uwagę umów zawieranych przez to 
przedsiębiorstwo, które można 
obiektywnie określić jako ograniczające 
ryzyko bezpośrednio powiązane 
z działalnością tego przedsiębiorstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Umowy, które przedsiębiorstwa handlowe zawierają w celach zabezpieczających nie powinny 
zostać uwzględnione w obliczeniach. Odnośnie do „przedsiębiorstw handlowych", patrz art. 
60 ust. 3 lit. d). Porównaj z art. 7 ust. 3 rozporządzenia EMIR.

Poprawka 1114
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te limity lub mechanizmy są przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. Wyraźnie określają progi ilościowe 
takie jak maksymalna liczba umów, które 
dana osoba może zawrzeć, uwzględniając
charakterystykę rynku towaru bazowego, w 
tym struktury produkcji, konsumpcji oraz 
transport danego towaru na rynek.

Te limity lub mechanizmy są przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę uczestników rynku, to, 
w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu oraz charakterystykę rynku towaru 
bazowego, w tym struktury produkcji, 
konsumpcji oraz transport danego towaru 
na rynek.

Or. en
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Uzasadnienie

Progi nie powinny się odnosić do liczby umów, które osoba może zawrzeć. W zależności od 
struktury rynku automatyczne progi mogą mieć negatywny wpływ na płynność systemów 
obrotu. Jeśli próg stosuje się do towarowych instrumentów pochodnych, powinien odnosić się 
do otwartych pozycji (w art. 59 i art. 72 [ust. 1] lit. g)). Porównaj z art. 60 ust. 1 akapit 
drugi: „otwarte pozycje”. Porównaj z wyliczeniem progu rozliczeniowego, określonego w art. 
7 rozporządzenia EMIR.

Poprawka 1115
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te limity lub mechanizmy są przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. Wyraźnie określają progi ilościowe 
takie jak maksymalna liczba umów, które 
dana osoba może zawrzeć, uwzględniając 
charakterystykę rynku towaru bazowego, w 
tym struktury produkcji, konsumpcji oraz 
transport danego towaru na rynek.

Te limity lub mechanizmy są przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. Wyraźnie określają progi ilościowe 
takie jak maksymalna liczba otwartych 
pozycji, które dana osoba może posiadać 
aż do końca okresu wygaśnięcia umowy, 
uwzględniając charakterystykę rynku 
towaru bazowego, w tym struktury 
produkcji, konsumpcji oraz transport 
danego towaru na rynek.

Or. en

Poprawka 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te limity lub mechanizmy są przejrzyste i Te limity są przejrzyste i 
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niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. Wyraźnie określają progi ilościowe 
takie jak maksymalna liczba umów, które 
dana osoba może zawrzeć, uwzględniając 
charakterystykę rynku towaru bazowego, w 
tym struktury produkcji, konsumpcji oraz 
transport danego towaru na rynek.

niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. W szczególności powinny one 
uwzględniać rozróżnienie między 
pozycjami, które obiektywnie zmniejszają 
ryzyko bezpośrednio związane z 
działalnością handlową w zakresie tego 
towaru a innymi pozycjami.
Wyraźnie określają progi ilościowe takie 
jak maksymalna liczba umów, które dana 
osoba może zawrzeć, uwzględniając 
charakterystykę rynku towaru bazowego, w 
tym struktury produkcji, konsumpcji oraz 
transport danego towaru na rynek. Mają 
one zastosowanie zarówno do umów 
rozliczanych w środkach pieniężnych, jak 
i w sposób fizyczny oraz w odniesieniu do 
miesiąca najbliższego terminowi 
wygaśnięcia umowy, jednego miesiąca i 
wszystkich miesięcy dostawy.

Or. en

Poprawka 1117
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te limity lub mechanizmy są przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają
charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. Wyraźnie określają progi ilościowe 
takie jak maksymalna liczba umów, które 
dana osoba może zawrzeć, uwzględniając 
charakterystykę rynku towaru bazowego, w 
tym struktury produkcji, konsumpcji oraz 

Kontrolę pozycji przeprowadza się w 
sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny, 
określa się w jej ramach osoby, do których
ma zastosowanie, oraz wszelkie 
wyłączenia, w szczególności w odniesieniu 
do pochodnych instrumentów 
towarowych, które ograniczają ryzyko w 
sposób umożliwiający obiektywny pomiar, 
a także uwzględnia się charakter i strukturę 
uczestników rynku oraz to, w jaki sposób 
wykorzystuje ona instrumenty pochodne 
dopuszczone do obrotu. Kontrola wyraźnie 
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transport danego towaru na rynek. określa progi ilościowe takie jak 
maksymalna liczba pozycji netto, które 
dana osoba może zawrzeć, uwzględniając 
charakterystykę rynku towaru bazowego, w 
tym struktury produkcji, konsumpcji oraz 
transport danego towaru na rynek.

Or. de

Poprawka 1118
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te limity lub mechanizmy są przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. Wyraźnie określają progi ilościowe 
takie jak maksymalna liczba umów, które 
dana osoba może zawrzeć, uwzględniając 
charakterystykę rynku towaru bazowego, w 
tym struktury produkcji, konsumpcji oraz 
transport danego towaru na rynek.

Te limity i mechanizmy są przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. W szczególności powinny one 
uwzględniać rozróżnienie między 
pozycjami, które obiektywnie zmniejszają 
ryzyko bezpośrednio związane z 
działalnością handlową w zakresie tego 
towaru a innymi pozycjami. Wyraźnie 
określają progi ilościowe takie jak 
maksymalna liczba umów, które dana 
osoba może zawrzeć, uwzględniając 
charakterystykę rynku towaru bazowego, w 
tym struktury produkcji, konsumpcji oraz 
transport danego towaru na rynek.

Limity te stosuje się również do pozycji 
netto członków lub uczestników rynku na 
wszystkich rynkach regulowanych, MTF, 
OTF i do wszelkich pozycji w 
równoważnych umowach będących w 
obrocie poza tymi systemami.
Limity określa się dla każdego miesiąca, w 
którym odbywa się obrót danym 
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produktem finansowym.
Limity zgłasza się EUNGiPW i są przez 
ten urząd kontrolowane. EUNGiPW 
ustala dla członków lub uczestników 
rynku, działających na różnych 
platformach obrotu w UE ogólny limit, 
który obowiązuje w całej UE.

Or. en

Uzasadnienie

Limity dla kategorii uczestników rynku, jak i poszczególnych uczestników rynku mają nie 
dopuszczać do zakłócania funkcji ustalania poziomu cen równowagi na rynkach towarowych 
instrumentów pochodnych. Limity powinny być ustalane dla każdego miesiąca, w którym 
odbywa się obrót produktem. Jeżeli limity określa się dla czasu zbliżonego do terminu 
zapadalności lub innego konkretnego punktu w czasie, można je łatwo obchodzić.

Poprawka 1119
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te limity lub mechanizmy są przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. Wyraźnie określają progi ilościowe 
takie jak maksymalna liczba umów, które 
dana osoba może zawrzeć, uwzględniając 
charakterystykę rynku towaru bazowego, 
w tym struktury produkcji, konsumpcji 
oraz transport danego towaru na rynek.

Te limity i mechanizmy są przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę rynku oraz to, w jaki 
sposób takie osoby wykorzystują 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. Wyraźnie określają progi ilościowe 
i jakościowe takie jak maksymalna liczba 
umów oraz wartości rynkowe i 
referencyjne, które dana osoba i różne 
kategorie inwestorów mogą zawrzeć, 
uwzględniając charakterystykę rynków 
towaru bazowego i ich interakcję z innymi 
rynkami, w tym struktury produkcji, 
konsumpcji, pośrednictwa oraz transport 
danego towaru, szacunkowe i oficjalne 
poziomy zapasów w tym umów 
przedpłaconych, niewykorzystane 
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zdolności i długoterminowe trendy podaży 
i popytu. Limity stosuje się do umów 
rozliczanych w środkach pieniężnych i w 
sposób fizyczny, jak również umów 
posiadanych przez każdą osobę w 
miesiącu najbliższym terminowi 
wygaśnięcia umowy oraz we wszystkich 
późniejszych okresach dostawy lub 
rozliczeniowych. Przy ustalaniu limitów 
EUNGiPW i państwa członkowskie 
zapewniają uwzględnianie uzasadnionych 
interesów uczestników prowadzących w 
dobrej wierze działalność o charakterze 
zabezpieczającym.

Or. en

Poprawka 1120
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te limity lub mechanizmy są przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. Wyraźnie określają progi ilościowe 
takie jak maksymalna liczba umów, które 
dana osoba może zawrzeć, uwzględniając 
charakterystykę rynku towaru bazowego, w 
tym struktury produkcji, konsumpcji oraz 
transport danego towaru na rynek.

Te limity lub mechanizmy są przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. Wyraźnie określają progi ilościowe 
takie jak maksymalna liczba umów, które 
dana osoba może zawrzeć, uwzględniając 
charakterystykę rynku towaru bazowego, w 
tym struktury produkcji, konsumpcji oraz 
transport danego towaru na rynek. W 
szczególności powinny one uwzględniać 
rozróżnienie między pozycjami, które 
obiektywnie zmniejszają ryzyko 
bezpośrednio związane z działalnością 
handlową w zakresie tego towaru a 
innymi pozycjami.

Or. de
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Uzasadnienie

Jeśli mimo to należy wprowadzić limity, konieczne jest przewidzenie wyjątku dla transakcji 
zmniejszających ryzyko zawieranych przez przedsiębiorstwa niefinansowe. Limity pozycji 
niewłaściwie ograniczałyby możliwość zarządzania ryzykiem operacyjnym. W przypadku 
późniejszego zmniejszenia limitów mógłby nawet powstać obowiązek ponownego otwierania 
pozycji. Obydwie te kwestie byłyby sprzeczne z celem redukcji ryzyka.

Poprawka 1121
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te limity lub mechanizmy są przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. Wyraźnie określają progi ilościowe 
takie jak maksymalna liczba umów, które 
dana osoba może zawrzeć, uwzględniając 
charakterystykę rynku towaru bazowego, w 
tym struktury produkcji, konsumpcji oraz 
transport danego towaru na rynek.

Te uprawnienia są przejrzyste i
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu, a także uwzględniając 
charakterystykę płynności rynku towaru 
bazowego, oraz struktury produkcji, 
konsumpcji oraz transport danego towaru 
na rynek.

Or. en

Poprawka 1122
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te limity lub mechanizmy są przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 

Te limity lub mechanizmy określa 
właściwy organ rynku regulowanego i 
MTF. Są one przejrzyste i 
niedyskryminacyjne oraz określają osoby, 
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charakter i strukturę uczestników rynku 
oraz to, w jaki sposób wykorzystują oni 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. Wyraźnie określają progi ilościowe 
takie jak maksymalna liczba umów, które 
dana osoba może zawrzeć, uwzględniając 
charakterystykę rynku towaru bazowego, w 
tym struktury produkcji, konsumpcji oraz
transport danego towaru na rynek.

do których mają zastosowanie, oraz 
wszelkie wyłączenia, a także uwzględniają 
charakter i strukturę rynku oraz to, w jaki 
sposób takie osoby wykorzystują 
instrumenty pochodne dopuszczone do 
obrotu. Wyraźnie określają progi ilościowe 
takie jak maksymalna liczba umów, które 
dana osoba lub osoby mogą zawrzeć, 
uwzględniając charakterystykę rynku 
instrumentów pochodnych oraz towaru 
bazowego.

Or. en

Poprawka 1123
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by 
podobne limity lub mechanizmy miały 
zastosowanie do towarowych 
instrumentów pochodnych 
niedopuszczonych do obrotu lub będących 
w obrocie na rynku regulowanym lub 
MTF, nie później niż [X] lat po wejściu w 
życie powyższych limitów i mechanizmów, 
a do tego czasu właściwy organ przyjmie 
na siebie odpowiedzialność za stosowanie 
wszystkich takich limitów i mechanizmów.

Or. en

Poprawka 1124
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przedmiotową kontrolę 
przeprowadzają w poniżej określony 
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sposób rynki regulowane oraz operatorzy 
MTF i OTF, przy czym szczegółowe dane 
zawarte w regulacyjnych standardach 
technicznych uściśla się zgodnie z ust. 3a:
a) Członkowie i uczestnicy rynków 
regulowanych, MTF i OTF przekazują 
właściwemu systemowi obrotu 
szczegółowe dane na temat swojej pozycji 
zgodnie z art. 60 ust. 2;
b) Rynki regulowane oraz operatorzy 
MTF i OTF mogą zażądać od członków i 
uczestników informacji na temat 
wszelkich istotnych dokumentów 
dotyczących wielkości lub celu pozycji lub 
zaangażowania powstałych w wyniku 
zawarcia transakcji dotyczącej 
pochodnego instrumentu towarowego;
c) Po przeanalizowaniu informacji 
otrzymanych zgodnie z lit. a) i b) rynki 
regulowane oraz operatorzy MTF i OTF 
mogą zażądać od członków lub 
uczestników rynków podjęcia kroków 
mających na celu ograniczenie wielkości 
pozycji lub zaangażowania pochodnych 
instrumentów towarowych, lub, jeżeli jest 
to konieczne, mogą sami podjąć 
wspomniane kroki w celu zapewnienia 
integralności i uporządkowanego 
funkcjonowania dotkniętych rynków;
d) Po przeanalizowaniu informacji 
otrzymanych zgodnie z lit. a) i b) rynki 
regulowane oraz operatorzy MTF i OTF 
mogą ograniczyć możliwości zawierania 
przez członków lub uczestników rynku 
umów na dane pochodne instrumenty 
towarowe, w tym poprzez wprowadzanie 
niedyskryminacyjnych limitów pozycji, 
które członkowie lub uczestnicy rynków 
mogą zawrzeć w sprecyzowanym okresie 
czasu, jeżeli jest to konieczne, aby 
zapewnić integralność i uporządkowane 
funkcjonowanie dotkniętych rynków, o ile 
środki, o których mowa w lit. c), są do 
tego niewystarczające;
e) Rynki regulowane, MTF i OTF 
przekazują swojemu właściwemu 
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organowi, zgodnie z ust. 2, szczegółowe 
dane na temat informacji otrzymanych 
zgodnie z lit. b)–d) oraz przedsięwziętych 
środków.

Or. de

Poprawka 1125
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia zakresu, w jakim wszelkie 
limity powinny być stosowane w 
odniesieniu do pozycji towarowych 
instrumentów pochodnych, zgodnie z ust.
1. 
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia […]*.
Komisji przekazuje się uprawnienia 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: [...].

Or. en

Uzasadnienie

EUNGiPW określi i będzie stosować limity pozycji w odniesieniu do liczby umów. W celu 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków limity pozycji powinny być ustalane w 
sposób zagregowany na poziomie podmiotu prawnego. Jednakże przy ustanawianiu takich 
limitów pozycji należy wprowadzić rozróżnienie między pozycjami związanymi z działalnością 
handlową w zakresie towarów a innymi pozycjami.
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Poprawka 1126
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Firmy handlowe nie podlegają 
limitom pozycji na te produkty, które są 
wykorzystywane do działalności związanej 
z zarządzaniem ryzykiem lub w przypadku 
których wykorzystuje się rezultaty 
wynikające z wypełniania obowiązków 
regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Firmy, które muszą mieć dostęp do rynków w celu zarządzania ryzykiem związanym z 
podstawową działalnością gospodarczą należy wyłączyć z systemu limitów pozycji. Limity 
pozycji utrudniają efektywne zarządzanie ryzykiem, ponieważ firmy będą mogły zarządzać 
ryzykiem związanym z cenę towaru tylko do pewnego poziomu.

Poprawka 1127
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Instrumenty finansowe 
przedsiębiorstw niefinansowych, które 
przyczyniają się do ograniczenia ryzyka w 
sposób umożliwiający obiektywny pomiar 
oraz które są w bezpośredni sposób 
powiązane z działalnością handlową lub 
działalnością samofinansującą, wyłącza 
się z limitów lub alternatywnych 
mechanizmów wywierających 
równoważny skutek.

Or. de
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Uzasadnienie

Jeśli mimo to należy wprowadzić limity, konieczne jest przewidzenie wyjątku dla transakcji 
zmniejszających ryzyko zawieranych przez przedsiębiorstwa niefinansowe. Limity pozycji 
niewłaściwie ograniczałyby możliwość zarządzania ryzykiem operacyjnym. W przypadku 
późniejszego zmniejszenia limitów mógłby nawet powstać obowiązek ponownego otwierania 
pozycji. Obydwie te kwestie byłyby sprzeczne z celem redukcji ryzyka.

Poprawka 1128
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rynki regulowane, MTF i OTF 
przekazują swojemu właściwemu 
organowi szczegółowe informacje na temat 
tych limitów lub mechanizmów. Właściwy 
organ przekazuje te informacje EUNGiPW, 
który publikuje i utrzymuje na swoich 
stronach internetowych bazę danych 
zawierającą zestawienie obowiązujących 
limitów lub mechanizmów.

2. Rynki regulowane, MTF, OTF i dealerzy 
OTC zgłaszają swojemu właściwemu 
organowi szczegółowe informacje na temat 
tych limitów i mechanizmów. Właściwy 
organ przekazuje te informacje EUNGiPW, 
który publikuje i utrzymuje na swoich 
stronach internetowych bazę danych 
zawierającą zestawienie obowiązujących 
limitów lub mechanizmów. Właściwy 
organ lub EUNGiPW może wymagać od 
rynku regulowanego, MTF, OTF lub 
dealerów OTC przeprowadzenia przeglądu 
szczegółowych danych dotyczących 
limitów i mechanizmów, jeżeli uznają, że 
rynki regulowane i MTF, OTF lub 
dealerzy OTC nie spełniają kryteriów 
określonych w ust. 1.

Or. en

Poprawka 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rynki regulowane, MTF i OTF
przekazują swojemu właściwemu organowi 
szczegółowe informacje na temat tych 
limitów lub mechanizmów. Właściwy 
organ przekazuje te informacje EUNGiPW, 
który publikuje i utrzymuje na swoich 
stronach internetowych bazę danych 
zawierającą zestawienie obowiązujących 
limitów lub mechanizmów.

2. Rynki regulowane i MTF przekazują 
swojemu właściwemu organowi 
szczegółowe informacje na temat tych 
limitów. Właściwy organ przekazuje te 
informacje EUNGiPW, który publikuje i 
utrzymuje na swoich stronach 
internetowych bazę danych zawierającą 
zestawienie obowiązujących limitów.

Or. en

Poprawka 1130
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rynki regulowane, MTF i OTF 
przekazują swojemu właściwemu organowi 
szczegółowe informacje na temat tych 
limitów lub mechanizmów. Właściwy 
organ przekazuje te informacje EUNGiPW, 
który publikuje i utrzymuje na swoich 
stronach internetowych bazę danych 
zawierającą zestawienie obowiązujących 
limitów lub mechanizmów.

2. Rynki regulowane, MTF i OTF 
przekazują swojemu właściwemu organowi 
szczegółowe informacje na temat tych 
uprawnień. Właściwy organ przekazuje te 
informacje EUNGiPW, który publikuje i 
utrzymuje na swoich stronach 
internetowych bazę danych zawierającą 
zestawienie obowiązujących uprawnień.

Or. en

Poprawka 1131
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rynki regulowane, MTF i OTF 2. Właściwy organ przekazuje te 
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przekazują swojemu właściwemu 
organowi szczegółowe informacje na 
temat tych limitów lub mechanizmów.
Właściwy organ przekazuje te informacje 
EUNGiPW, który publikuje i utrzymuje na 
swoich stronach internetowych bazę 
danych zawierającą zestawienie 
obowiązujących limitów lub 
mechanizmów.

informacje EUNGiPW, który publikuje i 
utrzymuje na swoich stronach 
internetowych bazę danych zawierającą 
zestawienie obowiązujących limitów lub 
mechanizmów.

Or. en

Poprawka 1132
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnują, by 
rynki regulowane, operatorzy MTF i 
OTF, którzy dopuszczają do obrotu 
pochodne instrumenty towarowe lub 
prowadzą obrót tymi instrumentami, 
zarządzali swoimi rynkami, w stosownych 
przypadkach, w taki sposób, aby zapewnić 
zbieżność między rynkami instrumentów 
pochodnych a rynkami pieniężnymi w 
miesiącu dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

Rynki instrumentów pochodnych muszą funkcjonować prawidłowo, jeśli mają być użytecznym 
narzędziem dla podmiotów prowadzących działalność o charakterze zabezpieczającym, 
rolników i przetwórców, którzy chcą się zabezpieczyć przed ryzykiem cenowych dla towarów i 
surowców. Muszą oni skupiać się na rynku kasowym w miesiącu dostawy. W ten sposób są 
ściśle związani z towarami fizycznymi. Państwa członkowskie powinny móc wymagać 
wymiany w celu zapewnienia, by techniczny sposób prowadzenia ich rynków kontraktów i 
instrumentów pochodnych prowadził do konwergencji.
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Poprawka 1133
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia limitów 
lub alternatywnych mechanizmów 
dotyczących liczby umów, które dana 
osoba może zawrzeć w sprecyzowanym 
okresie czasu, oraz wymaganych 
równoważnych skutków wywieranych 
przez alternatywne mechanizmy 
ustanowione zgodnie z ust. 1, jak również 
warunków zwolnień z ich stosowania. Przy 
ustalaniu limitów lub alternatywnych 
mechanizmów uwzględnia się warunki, o 
których mowa w ust. 1, oraz limity 
ustalone przez rynki regulowane, MTF i 
OTF. Limity lub alternatywne 
mechanizmy określone w aktach 
delegowanych mają również 
pierwszeństwo przed wszelkimi środkami 
wprowadzonymi przez właściwe organy 
zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. g) niniejszej 
dyrektywy.

3. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych
w celu określenia skutków wywieranych 
przez mechanizmy zarządzania pozycjami 
ustanowione zgodnie z ust. 1, jak również 
warunków zwolnień z ich stosowania. Przy 
ustalaniu limitów lub alternatywnych 
mechanizmów uwzględnia się warunki, o 
których mowa w ust. 1, oraz to, że obrót
towarami może się odbywać na wielu 
rynkach. Limity lub alternatywne 
mechanizmy określone w projekcie 
regulacyjnych standardów technicznych
mają również pierwszeństwo przed 
wszelkimi środkami wprowadzonymi przez 
właściwe organy zgodnie z art. 72 lit. g) 
niniejszej dyrektywy.

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

Or. en
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Uzasadnienie

Dla alternatywnych mechanizmów nie powinny być wymagane automatyczne progi. W 
zależności od struktury rynku automatyczne progi wiążą się z ryzykiem negatywnego wpływu 
na płynność przejrzystych systemów obrotu i z ryzykiem intensyfikowania handlu 
pozagiełdowego. Progi nie powinny się odnosić do liczby umów, które osoba może zawrzeć. 
To zagadnienie ma charakter techniczny, w związku z tym powinien się nim zająć EUNGiPW.

Poprawka 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia limitów 
lub alternatywnych mechanizmów
dotyczących liczby umów, które dana 
osoba może zawrzeć w sprecyzowanym 
okresie czasu, oraz wymaganych 
równoważnych skutków wywieranych 
przez alternatywne mechanizmy 
ustanowione zgodnie z ust. 1, jak również 
warunków zwolnień z ich stosowania. Przy 
ustalaniu limitów lub alternatywnych 
mechanizmów uwzględnia się warunki, o 
których mowa w ust. 1, oraz limity 
ustalone przez rynki regulowane, MTF i 
OTF. Limity lub alternatywne 
mechanizmy określone w aktach 
delegowanych mają również 
pierwszeństwo przed wszelkimi środkami 
wprowadzonymi przez właściwe organy 
zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. g) niniejszej 
dyrektywy.

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

a) limitów liczby umów, które każda osoba 
może zawrzeć w sprecyzowanym okresie 
czasu,
b) odsetka umów posiadanych przez rynek 
regulowany i MTF na towarowe 
instrumenty pochodne, które w sposób 
nieobiektywny zmniejszają ryzyko 
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związane bezpośrednio z działalnością 
handlową dotyczącą danego towaru, w 
stosunku do umów, które mają taki 
skutek,
c) dodatkowych kontroli niezbędnych do 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania rynków, oraz
d) warunków zwolnień wyłączeń i 
określania, kiedy pozycje obiektywnie 
ograniczają ryzyko bezpośrednio związane 
z działalnością handlową odnoszącą się do 
danego towaru.

Przy ustalaniu limitów uwzględnia się 
warunki, o których mowa w ust. 1, 
potrzebę odpowiedniego rozróżnienia 
między towarami i kategoriami 
uczestników rynku oraz limity ustalone 
przez platformy obrotu.

Limity określone w aktach delegowanych 
mają również pierwszeństwo przed 
wszelkimi środkami wprowadzonymi przez 
właściwe organy zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. 
g) niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 1135
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia limitów 
lub alternatywnych mechanizmów 
dotyczących liczby umów, które dana 
osoba może zawrzeć w sprecyzowanym 
okresie czasu, oraz wymaganych 
równoważnych skutków wywieranych 
przez alternatywne mechanizmy 
ustanowione zgodnie z ust. 1, jak również
warunków zwolnień z ich stosowania. Przy 
ustalaniu limitów lub alternatywnych 

5. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia kontroli pozycji, o której 
mowa w ust. 1, a w szczególności limitów 
pozycji netto, które dana osoba może 
zawrzeć w sprecyzowanym okresie czasu, 
warunków zwolnień z ich stosowania, w
szczególności w odniesieniu do 
pochodnych instrumentów towarowych, 
które ograniczają ryzyko w sposób 
umożliwiający obiektywny pomiar. 
Podczas kontroli pozycji uwzględnia się 
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mechanizmów uwzględnia się warunki, o 
których mowa w ust. 1, oraz limity 
ustalone przez rynki regulowane, MTF i 
OTF. Limity lub alternatywne 
mechanizmy określone w aktach 
delegowanych mają również 
pierwszeństwo przed wszelkimi środkami 
wprowadzonymi przez właściwe organy 
zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. g) niniejszej 
dyrektywy.

warunki, o których mowa w ust. 1, oraz
zasady ustalone przez rynki regulowane, 
MTF i OTF.

Po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych EUNGiPW przedkłada 
Komisji projekty regulacyjnych 
standardów technicznych najpóźniej do 
[...]*.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
Kontrola pozycji określona w 
regulacyjnych standardach technicznych 
ma również pierwszeństwo przed 
wszelkimi środkami wprowadzonymi przez 
właściwe organy zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. 
g) niniejszej dyrektywy.

____________________

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

Or. de

Poprawka 1136
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia limitów 

3. EUNGiPW przedstawia projekt 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia limitów ex-ante oraz 
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lub alternatywnych mechanizmów 
dotyczących liczby umów, które dana 
osoba może zawrzeć w sprecyzowanym 
okresie czasu, oraz wymaganych 
równoważnych skutków wywieranych 
przez alternatywne mechanizmy 
ustanowione zgodnie z ust. 1, jak również 
warunków zwolnień z ich stosowania. Przy 
ustalaniu limitów lub alternatywnych 
mechanizmów uwzględnia się warunki, o 
których mowa w ust. 1, oraz limity 
ustalone przez rynki regulowane, MTF i 
OTF. Limity lub alternatywne 
mechanizmy określone w aktach 
delegowanych mają również 
pierwszeństwo przed wszelkimi środkami 
wprowadzonymi przez właściwe organy 
zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. g) niniejszej 
dyrektywy.

mechanizmów dotyczących liczby umów, 
które dana osoba może zawrzeć w 
sprecyzowanym okresie czasu, oraz 
wymaganych skutków wywieranych przez 
dodatkowe mechanizmy i metody 
obliczania pozycji, ustanowione zgodnie z 
ust. 1, jak również warunków zwolnień z 
ich stosowania, a także odpowiednich 
proporcji ogólnych pozycji do pozycji 
zagregowanych, wynikających z 
transakcji zabezpieczających 
dokonywanych w dobrej wierze, 
niezbędnych do ustalenia, czy sytuacja 
nadmiernej spekulacji pojawia się lub czy 
istnieje poważne ryzyko jej powstania.
Przy ustalaniu limitów i mechanizmów 
uwzględnia się warunki, o których mowa w 
ust. 1, oraz limity ustalone przez rynki 
regulowane, MTF i OTF. Limity i
mechanizmy określone w aktach 
delegowanych mają również 
pierwszeństwo przed wszelkimi środkami 
wprowadzonymi przez właściwe organy 
zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. g) niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 1137
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia limitów 
lub alternatywnych mechanizmów 
dotyczących liczby umów, które dana 
osoba może zawrzeć w sprecyzowanym 
okresie czasu, oraz wymaganych 
równoważnych skutków wywieranych 
przez alternatywne mechanizmy 
ustanowione zgodnie z ust. 1, jak również 

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia
uprawnień do zarządzania 
wykraczających poza zdolność danej 
osoby do zawierania umów na 
instrumenty pochodne w sprecyzowanym 
okresie czasu, oraz wymaganych 
równoważnych skutków wywieranych 
przez alternatywne mechanizmy 
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warunków zwolnień z ich stosowania. Przy 
ustalaniu limitów lub alternatywnych 
mechanizmów uwzględnia się warunki, o 
których mowa w ust. 1, oraz limity 
ustalone przez rynki regulowane, MTF i 
OTF. Limity lub alternatywne 
mechanizmy określone w aktach 
delegowanych mają również 
pierwszeństwo przed wszelkimi środkami 
wprowadzonymi przez właściwe organy 
zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. g) niniejszej 
dyrektywy.

ustanowione zgodnie z ust. 1, jak również 
warunków zwolnień z ich stosowania oraz 
metody określania limitów pozycji. Do 
celów obliczenia zgodności z limitami 
pozycji w ekonomicznie równoważnych 
transakcjach pozagiełdowych można 
skompensować względem pozycji w 
transakcjach zawartych na rynku 
regulowanym, MTF lub OTF. Przy 
ustalaniu uprawnień do zarządzania
uwzględnia się warunki, o których mowa w 
ust. 1, oraz limity ustalone przez rynki 
regulowane, MTF i OTF. Uprawnienia do 
zarządzania określone w aktach 
delegowanych mają również 
pierwszeństwo przed wszelkimi środkami 
wprowadzonymi przez właściwe organy 
zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. g) niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 1138
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia limitów 
lub alternatywnych mechanizmów 
dotyczących liczby umów, które dana 
osoba może zawrzeć w sprecyzowanym 
okresie czasu, oraz wymaganych 
równoważnych skutków wywieranych 
przez alternatywne mechanizmy 
ustanowione zgodnie z ust. 1, jak również 
warunków zwolnień z ich stosowania. Przy 
ustalaniu limitów lub alternatywnych 
mechanizmów uwzględnia się warunki, o 
których mowa w ust. 1, oraz limity 
ustalone przez rynki regulowane, MTF i 
OTF. Limity lub alternatywne mechanizmy 

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia limitów 
lub alternatywnych mechanizmów 
dotyczących pozycji pozostających do 
uregulowania, które dana osoba może 
posiadać w sprecyzowanym okresie czasu, 
oraz wymaganych równoważnych skutków 
wywieranych przez alternatywne 
mechanizmy ustanowione zgodnie z ust. 1, 
jak również warunków zwolnień z ich 
stosowania. Przy ustalaniu limitów lub 
alternatywnych mechanizmów uwzględnia 
się warunki, o których mowa w ust. 1, oraz 
limity ustalone przez rynki regulowane, 
MTF i OTF. Limity lub alternatywne 
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określone w aktach delegowanych mają 
również pierwszeństwo przed wszelkimi 
środkami wprowadzonymi przez właściwe 
organy zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. g) 
niniejszej dyrektywy.

mechanizmy określone w aktach 
delegowanych mają również 
pierwszeństwo przed wszelkimi środkami 
wprowadzonymi przez właściwe organy 
zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. g) niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 1139
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia limitów 
lub alternatywnych mechanizmów 
dotyczących liczby umów, które dana 
osoba może zawrzeć w sprecyzowanym 
okresie czasu, oraz wymaganych 
równoważnych skutków wywieranych 
przez alternatywne mechanizmy 
ustanowione zgodnie z ust. 1, jak również 
warunków zwolnień z ich stosowania. Przy 
ustalaniu limitów lub alternatywnych 
mechanizmów uwzględnia się warunki, o 
których mowa w ust. 1, oraz limity 
ustalone przez rynki regulowane, MTF i 
OTF. Limity lub alternatywne 
mechanizmy określone w aktach 
delegowanych mają również 
pierwszeństwo przed wszelkimi środkami 
wprowadzonymi przez właściwe organy 
zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. g) niniejszej 
dyrektywy.

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia limitów 
lub alternatywnych mechanizmów 
dotyczących liczby umów, które dana 
osoba może zawrzeć w sprecyzowanym 
okresie czasu, oraz wymaganych 
równoważnych skutków wywieranych 
przez alternatywne mechanizmy 
ustanowione zgodnie z ust. 1, jak również 
warunków zwolnień z ich stosowania. Przy 
ustalaniu limitów lub alternatywnych 
mechanizmów uwzględnia się warunki, o 
których mowa w ust. 1, oraz limity 
ustalone przez właściwy organ. Limity lub 
alternatywne mechanizmy określone w 
aktach delegowanych mają również 
pierwszeństwo przed wszelkimi środkami 
wprowadzonymi przez właściwe organy 
zgodnie z art. 72 ust. 1 lit. g) niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 1140
Pascal Canfin
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2012 
r.].
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w ust. 3, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010.
Odpowiedni stosunek ogólnej pozycji do 
pozycji zagregowanych wynikających z 
transakcji zabezpieczających, dokonanych 
w dobrej wierze w celu ustalenia, czy 
powstaje nadmiernej sytuacja spekulacji, 
o której mowa w ustępie 3, wynosi 3. 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych modyfikujących taki próg, z 
uwzględnieniem rozwoju sytuacji na 
rynkach finansowych.

Or. en

Poprawka 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy nie nakładają limitów 
ani nie wprowadzają alternatywnych 
mechanizmów, które są bardziej 
restrykcyjne, niż limity i mechanizmy 
przyjęte na podstawie ust. 3, chyba że w 
wyjątkowych przypadkach, gdy są one 
obiektywnie uzasadnione i 

skreślony
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proporcjonalne, z uwzględnieniem 
płynności danego rynku i 
uporządkowanego funkcjonowania rynku. 
Ograniczenia obowiązują przez 
początkowy okres nieprzekraczający 
sześciu miesięcy od daty ich 
opublikowania na stronach internetowych 
stosownego właściwego organu. 
Ograniczenie to może zostać przedłużone 
na kolejne okresy nieprzekraczające 
jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli nadal 
istnieją powody uzasadniające jego 
stosowanie. W przypadku nieprzedłużenia 
ograniczenia po upływie 
sześciomiesięcznego okresu, ograniczenie 
to automatycznie przestaje obowiązywać.
W przypadku przyjęcia bardziej 
restrykcyjnych środków, niż środki 
przyjęte zgodnie z ust. 3., właściwe organy 
powiadamiają o tym fakcie EUNGiPW. 
Powiadomienie zawiera uzasadnienie 
wprowadzenia bardziej restrykcyjnych 
środków. EUNGiPW wydaje w przeciągu 
24 godzin opinię, w której stwierdza, czy 
uznaje dane środek za konieczny, aby 
zaradzić wyjątkowym okolicznościom. 
Opinia jest publikowana na stronach 
internetowych EUNGiPW.
W przypadku podjęcia przez właściwy 
organ środków sprzecznych z opinią 
EUNGiPW, organ ten niezwłocznie 
publikuje na swoich stronach 
internetowych oświadczenie, w którym 
wyczerpująco wyjaśnia powody podjęcia 
takich kroków.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny mieć możliwość wprowadzania środków, które mogą być bardziej 
restrykcyjne od proponowanych w dyrektywie.

Poprawka 1142
Pascal Canfin
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy nie nakładają limitów 
ani nie wprowadzają alternatywnych 
mechanizmów, które są bardziej 
restrykcyjne, niż limity i mechanizmy 
przyjęte na podstawie ust. 3, chyba że w 
wyjątkowych przypadkach, gdy są one 
obiektywnie uzasadnione i 
proporcjonalne, z uwzględnieniem 
płynności danego rynku i 
uporządkowanego funkcjonowania rynku. 
Ograniczenia obowiązują przez 
początkowy okres nieprzekraczający 
sześciu miesięcy od daty ich 
opublikowania na stronach internetowych 
stosownego właściwego organu. 
Ograniczenie to może zostać przedłużone 
na kolejne okresy nieprzekraczające 
jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli nadal 
istnieją powody uzasadniające jego 
stosowanie. W przypadku nieprzedłużenia 
ograniczenia po upływie 
sześciomiesięcznego okresu, ograniczenie 
to automatycznie przestaje obowiązywać.

skreślony

Or. en

Poprawka 1143
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy nie nakładają limitów 
ani nie wprowadzają alternatywnych 
mechanizmów, które są bardziej 
restrykcyjne, niż limity i mechanizmy
przyjęte na podstawie ust. 3, chyba że w 

Właściwe organy na ogół mogą nakładać 
limity, które są bardziej restrykcyjne, niż 
limity przyjęte na podstawie ust. 3, z myślą 
o osiągnięciu celów, o których mowa w 
ust. 1. EUNGiPW jest odpowiednio 
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wyjątkowych przypadkach, gdy są one 
obiektywnie uzasadnione i 
proporcjonalne, z uwzględnieniem 
płynności danego rynku i 
uporządkowanego funkcjonowania rynku. 
Ograniczenia obowiązują przez 
początkowy okres nieprzekraczający 
sześciu miesięcy od daty ich 
opublikowania na stronach internetowych 
stosownego właściwego organu. 
Ograniczenie to może zostać przedłużone 
na kolejne okresy nieprzekraczające 
jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli nadal 
istnieją powody uzasadniające jego 
stosowanie. W przypadku nieprzedłużenia 
ograniczenia po upływie 
sześciomiesięcznego okresu, ograniczenie 
to automatycznie przestaje obowiązywać.

informowany. Ograniczenia obowiązują 
przez początkowy okres nieprzekraczający 
sześciu miesięcy od daty ich 
opublikowania na stronach internetowych 
stosownego właściwego organu. 
Ograniczenie to może zostać przedłużone 
na kolejne okresy nieprzekraczające 
jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli nadal 
istnieją powody uzasadniające jego 
stosowanie. W przypadku nieprzedłużenia 
ograniczenia po upływie 
sześciomiesięcznego okresu, ograniczenie 
to automatycznie przestaje obowiązywać.

Or. en

Poprawka 1144
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia obowiązują przez
początkowy okres należycie określony 
przez właściwy organ od daty ich 
opublikowania na stronie internetowej 
stosownego właściwego organu. 
Ograniczenie to może zostać przedłużone 
na kolejne okresy nieprzekraczające 
jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli nadal 
istnieją powody uzasadniające jego 
stosowanie. W przypadku nieprzedłużenia 
ograniczenia po upływie 
sześciomiesięcznego okresu, ograniczenie 
to automatycznie przestaje obowiązywać.
Właściwy organ przyjmujący bardziej 
restrykcyjne środki, o których mowa w 
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ust. 4, niezwłocznie informuje właściwe 
organy państw członkowskich 
macierzystych dla platform obrotu, które 
handlują takim samym właściwym 
składnikiem aktywów lub kategorią 
aktywów.
Jeżeli jeden właściwy organ nie zgadza się 
z działaniem podjętym przez inny właściwy 
organ wobec instrumentu finansowego 
będącego w obrocie w różnych systemach 
obrotu regulowanych przez poszczególne 
właściwe organy, EUNGiPW może pomóc 
tym organom w osiągnięciu racjonalnego 
porozumienia zgodnie z art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 1145
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 59a
Kategorie uczestników rynku, o których 
mowa w art. 59 rozróżnia się na 
przedsiębiorstwa zabezpieczające ryzyko 
handlowe i inne.
Kategoria przedsiębiorstw 
niezabezpieczających ryzyka handlowego 
nie może zachować pozycji 
przekraczających 20% odpowiednich 
otwartych pozycji.
EUNGiPW opracowuje projekty 
standardów technicznych ograniczających 
pozycje pojedynczych uczestników rynku, 
aby nie dopuścić do zablokowania 
żadnego uczestnika danego rynku.

Or. en
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Poprawka 1146
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
podejmowanie przez rynki regulowane, 
MTF i OTF, które dopuszczają do obrotu 
pochodne instrumenty towarowe lub 
uprawnienia do emisji lub związane z nimi 
instrumenty pochodne lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, następujących kroków

Państwa członkowskie i EUNGiPW
zapewniają podejmowanie przez rynki 
regulowane, MTF, OTF i dealerów OTC,
którzy dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub uprawnienia do 
emisji lub związane z nimi instrumenty 
pochodne lub prowadzą obrót tymi 
instrumentami, następujących kroków:

Or. en

Poprawka 1147
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
podejmowanie przez rynki regulowane,
MTF i OTF, które dopuszczają do obrotu 
pochodne instrumenty towarowe lub 
uprawnienia do emisji lub związane z nimi 
instrumenty pochodne lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, następujących kroków

Państwa członkowskie zapewniają 
podejmowanie przez rynki regulowane i
MTF, które dopuszczają do obrotu 
pochodne instrumenty towarowe lub 
uprawnienia do emisji lub związane z nimi 
instrumenty pochodne lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, następujących kroków

Or. en

Poprawka 1148
Jürgen Klute
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podawanie do publicznej wiadomości 
cotygodniowych sprawozdań 
zawierających zbiorcze zestawienie pozycji 
utrzymywanych przez poszczególne 
kategorie uczestników rynku w odniesieniu 
do poszczególnych instrumentów 
finansowych będących przedmiotem 
obrotu na ich platformach zgodnie z ust. 3;

a) podawanie do publicznej wiadomości 
codziennych sprawozdań zawierających 
zbiorcze zestawienie pozycji 
utrzymywanych przez poszczególne 
kategorie uczestników rynku w odniesieniu 
do poszczególnych instrumentów 
finansowych będących przedmiotem 
obrotu na ich platformach zgodnie z ust. 3;

Or. en

Uzasadnienie

Spójne, szczegółowe, ustandaryzowane dane należy gromadzić z całej Unii i zestawiać 
według limitów pozycji dla poszczególnych uczestników rynku i kategorii podmiotów 
uczestników rynku, żeby można je było skutecznie wykorzystywać. W ten sposób będzie się 
przeciwdziałać zakłócaniu funkcji ustalania poziomu cen równowagi na rynkach towarowych 
instrumentów pochodnych oraz wykrywać symptomy narastania ryzyka systemowego i jemu 
przeciwdziałać.

Poprawka 1149
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podawanie do publicznej wiadomości 
cotygodniowych sprawozdań 
zawierających zbiorcze zestawienie pozycji 
utrzymywanych przez poszczególne 
kategorie uczestników rynku w 
odniesieniu do poszczególnych 
instrumentów finansowych będących 
przedmiotem obrotu na ich platformach 
zgodnie z ust. 3;

a) podawanie do publicznej wiadomości 
cotygodniowych sprawozdań 
zawierających zbiorcze zestawienie pozycji 
utrzymywanych przez poszczególne 
kategorie osób w odniesieniu do 
poszczególnych instrumentów 
finansowych będących przedmiotem 
obrotu na ich platformach zgodnie z ust. 3;

Or. en
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Poprawka 1150
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podawanie do publicznej wiadomości 
cotygodniowych sprawozdań 
zawierających zbiorcze zestawienie pozycji 
utrzymywanych przez poszczególne 
kategorie uczestników rynku w 
odniesieniu do poszczególnych 
instrumentów finansowych będących 
przedmiotem obrotu na ich platformach 
zgodnie z ust. 3;

a) podawanie do publicznej wiadomości 
cotygodniowych sprawozdań 
zawierających zbiorcze zestawienie pozycji 
utrzymywanych przez poszczególne 
kategorie osób w odniesieniu do 
poszczególnych instrumentów 
finansowych będących przedmiotem 
obrotu na ich platformach zgodnie z ust. 3;

Or. en

Poprawka 1151
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) podawanie do publicznej wiadomości 
znaczącej pozycji brutto lub pozycji 
otwartej w aktywach bazowych lub w 
kategorii aktywów;

Or. en

Poprawka 1152
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udostępnianie właściwemu organowi na 
jego żądanie kompletnego zestawienia 
pozycji wszystkich członków lub 
uczestników rynku, w tym wszelkich 
pozycji utrzymywanych w mieniu swoich 
klientów.

b) udostępnianie właściwemu organowi na 
jego żądanie kompletnego zestawienia 
pozycji wszystkich członków lub 
uczestników rynku, w tym wszelkich 
pozycji utrzymywanych w mieniu swoich 
klientów, z wyłączeniem pozycji 
zgłoszonych (lub które mają być 
zgłoszone) zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr .../... [EMIR] lub 
rozporządzeniem (UE) nr 1227/2011 w 
sprawie integralności i przejrzystości 
hurtowego rynku energii.

Or. en

Poprawka 1153
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udostępnianie właściwemu organowi na 
jego żądanie kompletnego zestawienia 
pozycji wszystkich członków lub 
uczestników rynku, w tym wszelkich 
pozycji utrzymywanych w mieniu swoich 
klientów.

b) udostępnianie codziennie właściwemu 
organowi kompletnego zestawienia 
wszelkich pozycji wszystkich posiadaczy 
pozycji na koniec poprzedniego dnia 
obrotu.

Or. en

Poprawka 1154
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)



PE489.466v01-00 134/168 AM\901766PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udostępnianie właściwemu organowi na 
jego żądanie kompletnego zestawienia 
pozycji wszystkich członków lub 
uczestników rynku, w tym wszelkich 
pozycji utrzymywanych w mieniu swoich 
klientów.

b) udostępnianie codziennie właściwemu 
organowi kompletnego zestawienia pozycji 
wszystkich posiadaczy pozycji na koniec 
poprzedniego dnia obrotu.

Or. en

Poprawka 1155
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udostępnianie właściwemu organowi na 
jego żądanie kompletnego zestawienia 
pozycji wszystkich członków lub 
uczestników rynku, w tym wszelkich 
pozycji utrzymywanych w mieniu swoich 
klientów.

b) udostępnianie EUNGiPW i właściwemu 
organowi kompletnego zestawienia pozycji 
wszystkich członków lub uczestników 
rynku, w tym wszelkich pozycji 
utrzymywanych w mieniu swoich 
klientów, w czasie rzeczywistym.

Or. en

Poprawka 1156
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek określony w lit. a) ma 
zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy 
zarówno liczba uczestników rynku, jak i 
liczba ich otwartych pozycji w danym 
instrumencie finansowym przekroczy 
minimalne progi.

skreślony
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Or. en

Poprawka 1157
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek określony w lit. a) ma 
zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy 
zarówno liczba uczestników rynku oraz 
liczba ich otwartych pozycji w danym 
instrumencie finansowym przekroczy 
minimalne progi.

Obowiązek określony w lit. a) oraz aa) ma 
zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy 
zarówno liczba osób oraz liczba ich 
otwartych pozycji w danym instrumencie 
finansowym przekroczy minimalne progi.

Or. en

Poprawka 1158
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek określony w lit. a) ma 
zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy 
zarówno liczba uczestników rynku oraz 
liczba ich otwartych pozycji w danym 
instrumencie finansowym przekroczy 
minimalne progi.

Obowiązek określony w lit. a) ma 
zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy 
zarówno liczba posiadaczy pozycji oraz 
liczba ich otwartych pozycji w danym 
instrumencie finansowym przekroczy 
minimalne progi.

Or. en

Poprawka 1159
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)



PE489.466v01-00 136/168 AM\901766PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW dopilnowuje, by otrzymane 
informacje były zestawiane dla każdego 
uczestnika rynku i dla każdej kategorii 
uczestników rynku, zgodnie z ust. 3 oraz 
dla każdej dodatkowej kategorii 
uczestników rynku, zgodnie z art. 59 
niniejszej dyrektywy oraz art. 35 
rozporządzenia (UE) nr .../... [MiFIR].
Informacje te są publikowane przez 
EUNGiPW w raporcie dobowym do celów 
wprowadzania limitów dotyczących 
pozycji poszczególnych uczestników rynku 
oraz wszelkich klasy lub kategorii 
uczestników rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozwiązać problem spekulacji towarowej i ograniczyć wprowadzające w błąd sygnały 
cenowe, które nie odnoszą się do podstawowych elementów bazowych, równie potrzebne jak 
limity pozycji są sprawozdania dotyczące pozycji, dokładne i zbliżone do sytuacji w czasie 
rzeczywistym. 

Poprawka 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by firmy inwestycyjne prowadzące obrót 
towarowymi instrumentami pochodnymi 
lub uprawnieniami do emisji lub ich 
instrumentami pochodnych poza 
platformą obrotu przedstawiały 
właściwemu organowi na jego żądanie 
pełny wykaz z podziałem na pozycje, 
zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) nr. 
.../... [MiFIR].
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Or. en

Poprawka 1161
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu umożliwienia podawania do 
publicznej wiadomości informacji, o 
których mowa ust. 1 lit. a) państwa 
członkowskie wymagają od członków i 
uczestników rynków regulowanych, MTF 
i OTF przekazywania w czasie 
rzeczywistym właściwemu systemowi 
obrotu szczegółowych danych na temat 
ich pozycji, w tym wszelkich pozycji 
utrzymywanych w imieniu swoich 
klientów.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Poprawka 1162
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu umożliwienia podawania do 2. W celu umożliwienia podawania do 
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publicznej wiadomości informacji, o 
których mowa ust. 1 lit. a) państwa 
członkowskie wymagają od członków i 
uczestników rynków regulowanych, MTF 
i OTF przekazywania w czasie 
rzeczywistym właściwemu systemowi 
obrotu szczegółowych danych na temat ich 
pozycji, w tym wszelkich pozycji 
utrzymywanych w imieniu swoich 
klientów.

publicznej wiadomości i przekazywania
informacji, o których mowa ust. 1 lit. a) 
państwa członkowskie wymagają od 
wszystkich osób posiadających pozycje w 
odpowiednim instrumencie finansowym 
dopuszczonym do obrotu lub będącym w 
obrocie na rynku regulowanym lub MTF 
przekazywania właściwemu systemowi 
obrotu szczegółowych danych na temat ich 
pozycji pod koniec każdego dnia obrotu, a 
także w razie potrzeby w ciągu dnia obrotu 
w określonych odstępach czasu.

Or. en

Poprawka 1163
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu umożliwienia podawania do 
publicznej wiadomości informacji, o 
których mowa ust. 1 lit. a) państwa 
członkowskie wymagają od członków i 
uczestników rynków regulowanych, MTF 
i OTF przekazywania w czasie 
rzeczywistym właściwemu systemowi 
obrotu szczegółowych danych na temat ich 
pozycji, w tym wszelkich pozycji 
utrzymywanych w imieniu swoich 
klientów.

2. W celu umożliwienia podawania do 
publicznej wiadomości informacji, o 
których mowa ust. 1 lit. a) państwa 
członkowskie wymagają od wszystkich
osób posiadających pozycję w 
odpowiednim instrumencie finansowym
przekazywania w czasie rzeczywistym 
właściwemu systemowi obrotu lub w 
przypadku umów OTC bezpośrednio 
właściwym organom szczegółowych 
danych na temat ich pozycji, w tym 
wszelkich pozycji utrzymywanych w 
imieniu swoich klientów, a także 
informacji, czy transakcja jest transakcją 
zabezpieczającą dokonaną w dobrej 
wierze.

Or. en

Poprawka 1164
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu umożliwienia podawania do 
publicznej wiadomości informacji, o 
których mowa ust. 1 lit. a) państwa 
członkowskie wymagają od członków i 
uczestników rynków regulowanych, MTF i 
OTF przekazywania w czasie rzeczywistym
właściwemu systemowi obrotu 
szczegółowych danych na temat ich 
pozycji, w tym wszelkich pozycji 
utrzymywanych w imieniu swoich 
klientów.

2. W celu umożliwienia podawania do 
publicznej wiadomości informacji, o 
których mowa ust. 1 lit. a) państwa 
członkowskie wymagają od członków i 
uczestników rynków regulowanych i MTF 
przekazywania codziennie właściwemu 
systemowi obrotu szczegółowych danych
na temat ich pozycji, w tym wszelkich 
pozycji utrzymywanych w imieniu swoich 
klientów.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązki sprawozdawcze nakładane na przedsiębiorstwa niefinansowe muszą być 
proporcjonalne. Przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym byłoby niezwykle kosztowne 
i niepotrzebnie znacznie obciążałoby przedsiębiorstwa niefinansowe.

Poprawka 1165
Rachida Dati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu umożliwienia podawania do 
publicznej wiadomości informacji, o 
których mowa ust. 1 lit. a) państwa 
członkowskie wymagają od członków i 
uczestników rynków regulowanych, MTF i 
OTF przekazywania w czasie rzeczywistym
właściwemu systemowi obrotu 
szczegółowych danych na temat ich 
pozycji, w tym wszelkich pozycji 
utrzymywanych w imieniu swoich 
klientów.

2. W celu umożliwienia podawania do 
publicznej wiadomości informacji, o 
których mowa ust. 1 lit. a) państwa 
członkowskie wymagają od członków i 
uczestników rynków regulowanych, MTF i 
OTF przekazywania w rozsądnym 
terminie właściwemu systemowi obrotu 
szczegółowych danych na temat ich 
pozycji, w tym wszelkich pozycji 
utrzymywanych w imieniu swoich 
klientów.

Or. fr
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Uzasadnienie

Szczegółowe dane na temat pozycji muszą być przekazywane w celu publikowania 
tygodniowych sprawozdań. Nie jest zatem konieczne otrzymywanie ich w czasie rzeczywistym. 
Tego rodzaju wymóg nie byłby proporcjonalny do wyznaczonego celu, zwłaszcza ze względu 
na koszty wynikające z niego dla uczestników rynków regulowanych, MTF i OTF. Rozsądny 
termin byłby określany przez organ regulacyjny.

Poprawka 1166
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
firmy inwestycyjne, których prowadzą 
obrót towarowymi instrumentami 
pochodnymi lub uprawnieniami do emisji 
lub ich instrumentami pochodnych poza 
rynkiem regulowanym, MTF lub OTF 
przekazywały EUNGiPW oraz 
właściwemu organowi pełny wykaz z 
podziałem ich pozycji w czasie 
rzeczywistym.

Or. en

Uzasadnienie

Spójne, szczegółowe, ustandaryzowane dane należy gromadzić z całej Unii i zestawiać 
według limitów pozycji dla poszczególnych uczestników rynku i kategorii podmiotów 
uczestników rynku, żeby można je było skutecznie wykorzystywać. W ten sposób będzie się 
przeciwdziałać zakłócaniu funkcji ustalania poziomu cen na rynkach towarowych 
instrumentów pochodnych oraz wykrywać symptomy narastania ryzyka systemowego i jemu 
przeciwdziałać.

Poprawka 1167
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 2 – akapit pierwszy b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje przekazywane EUNGiPW i 
właściwemu organowi, o których mowa w 
akapitach pierwszym i drugim, obejmują:
(i) tożsamość obu kontrahentów;
(ii) dokładny czas wszelkich zmian 
pozycji;
(iii) referencyjną wartość pozycji;
(iv) zapadalność pozycji;
(v) wielkość pozycji na bazie równoważnej 
kontraktom terminowym typu futures;
(vi) określenie, czy pozycja obiektywnie 
zmniejsza ryzyko związane bezpośrednio z 
działalnością handlową dotyczącą towaru.

Or. en

Uzasadnienie

Spójne, szczegółowe, ustandaryzowane dane należy gromadzić z całej Unii i zestawiać 
według limitów pozycji dla poszczególnych uczestników rynku i kategorii podmiotów 
uczestników rynku, żeby można je było skutecznie wykorzystywać. W ten sposób będzie się 
przeciwdziałać zakłócaniu funkcji ustalania poziomu cen na rynkach towarowych 
instrumentów pochodnych oraz wykrywać symptomy narastania ryzyka systemowego i jemu 
przeciwdziałać.

Poprawka 1168
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie, uczestnicy oraz ich klienci
klasyfikowani są przez rynek regulowany, 
MTF lub OTF – w charakterze 
uczestników rynku – w oparciu o charakter 
głównego rodzaju ich działalności, z 
uwzględnieniem wszelkich stosownych 

Osoby posiadające pozycję w 
odpowiednich instrumentach finansowych 
klasyfikowane są przez rynek regulowany, 
MTF lub OTF lub odpowiednie właściwe 
organy jako uczestnicy rynku zgodnie z 
wyraźnymi wytycznymi i kryteriami 
określonymi przez EUNGiPW i w oparciu 
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zezwoleń, jako: o charakter głównego rodzaju ich 
działalności, z uwzględnieniem wszelkich 
stosownych zezwoleń, jako:

Or. en

Poprawka 1169
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie, uczestnicy oraz ich klienci
klasyfikowani są przez rynek regulowany, 
MTF lub OTF – w charakterze 
uczestników rynku – w oparciu o charakter 
głównego rodzaju ich działalności, z 
uwzględnieniem wszelkich stosownych 
zezwoleń, jako:

Osoby posiadające pozycję w 
odpowiednich instrumentach finansowych 
klasyfikowane są w oparciu o charakter 
głównego rodzaju ich działalności, z 
uwzględnieniem wszelkich stosownych 
zezwoleń, jako:

Or. en

Poprawka 1170
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przedsiębiorstwa handlowe; d) przedsiębiorstwa handlowe dokonujące 
transakcji zabezpieczających w dobrej 
wierze;

Or. en

Poprawka 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 lit. 
a), powinny określać liczbę długich i 
krótkich pozycji według kategorii 
uczestnika rynku, ich zmiany od czasu 
sporządzenia poprzedniego sprawozdania, 
procentowy udział całkowitej liczby 
otwartych pozycji dla każdej kategorii oraz 
liczbę uczestników rynku w każdej 
kategorii.

Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 lit. 
a), określają liczbę długich i krótkich 
pozycji według kategorii uczestnika rynku, 
ich zmiany od czasu sporządzenia 
poprzedniego sprawozdania, procentowy 
udział całkowitej liczby otwartych pozycji 
dla każdej kategorii oraz liczbę 
uczestników rynku w każdej kategorii.

W sprawozdaniach, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) i w ust. 1a również dokonuje 
się rozróżnienia między:
(i) pozycjami, które obiektywnie 
zmniejszają ryzyko bezpośrednio związane 
z działalnością handlową w zakresie tego 
towaru a
(ii) innymi pozycjami.

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia zastosowania jednolitych limitów pozycji we wszystkich systemach 
obrotu, transakcje, które nie odnoszą się do ryzyka handlowego związanego ekspozycją 
bazową powinny być oznaczone i zgłaszane. Dane w tym systemie umożliwią właściwym 
organom czasowe ograniczenie tworzenia kolejnych pozycji, które nie służą celom 
zabezpieczającym. Pomogą one również właściwym organom w monitorowaniu i 
ograniczaniu dużego ryzyka i ryzyka systemowego.

Poprawka 1172
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 lit. 
a), powinny określać liczbę długich i 
krótkich pozycji według kategorii 

Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, 
powinny określać liczbę długich i krótkich 
pozycji według kategorii uczestnika rynku, 
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uczestnika rynku, ich zmiany od czasu 
sporządzenia poprzedniego sprawozdania, 
procentowy udział całkowitej liczby 
otwartych pozycji dla każdej kategorii oraz 
liczbę uczestników rynku w każdej 
kategorii.

ich zmiany od czasu sporządzenia 
poprzedniego sprawozdania, procentowy 
udział całkowitej liczby otwartych pozycji 
dla każdej kategorii oraz liczbę 
uczestników rynku w każdej kategorii.

W szczególności dokonuje się w nich 
rozróżnienia między pozycjami, które 
obiektywnie zmniejszają ryzyko 
bezpośrednio związane z działalnością 
handlową a innymi pozycjami.

Or. en

Poprawka 1173
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 lit. 
a), powinny określać liczbę długich i 
krótkich pozycji według kategorii 
uczestnika rynku, ich zmiany od czasu 
sporządzenia poprzedniego sprawozdania, 
procentowy udział całkowitej liczby 
otwartych pozycji dla każdej kategorii oraz 
liczbę uczestników rynku w każdej 
kategorii.

Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 lit. 
a), powinny określać liczbę i wartości 
rynkowe i referencyjne pozycji brutto i 
otwartych długich i krótkich według 
kategorii posiadacza pozycji, ich zmiany 
od czasu sporządzenia poprzedniego 
sprawozdania, procentowy udział 
całkowitej liczby krótkich i długich
otwartych pozycji dla każdej kategorii oraz 
liczbę posiadaczy pozycji w każdej 
kategorii.

Or. en

Poprawka 1174
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 lit. 
a), powinny określać liczbę długich i 
krótkich pozycji według kategorii 
uczestnika rynku, ich zmiany od czasu 
sporządzenia poprzedniego sprawozdania, 
procentowy udział całkowitej liczby 
otwartych pozycji dla każdej kategorii oraz 
liczbę uczestników rynku w każdej 
kategorii.

Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 lit. 
a), powinny określać liczbę długich i 
krótkich pozycji według kategorii 
posiadacza pozycji, ich zmiany od czasu 
sporządzenia poprzedniego sprawozdania, 
procentowy udział całkowitej liczby 
krótkich i długich otwartych pozycji dla 
każdej kategorii oraz liczbę posiadaczy 
pozycji w każdej kategorii.

Or. en

Poprawka 1175
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów sprawozdań, o których mowa w 
lit. a), aa) i b) obliczanie krótkich i 
długich brutto i otwartych pozycji, jak i 
referencyjnych wartości posiadanych 
przez odpowiednie osoby bezpośrednio i 
pośrednio, w tym za pośrednictwem lub 
poprzez wszelkie indeksy, koszyki 
papierów wartościowych lub udziałów w 
jakimkolwiek funduszu giełdowym lub 
podobnym podmiocie bierze się pod 
uwagę, czy realizowane są różne strategie 
inwestycyjne w stosunku do danego 
składnika aktywów lub kategorii aktywów 
przez więcej niż jeden odrębny fundusz 
zarządzany przez tego samego 
zarządzającego funduszem, czy ta sama 
strategia inwestycyjna jest stosowana w 
stosunku do danego składnika aktywów 
oraz kategorii aktywów przez więcej niż 
jeden fundusz i czy więcej niż jeden 
portfel w ramach tego samego podmiotu 
jest zarządzany na zasadzie uznaniowej 
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według takiej samej strategii inwestycyjnej 
w stosunku do danego składnika aktywów 
lub kategorii aktywów.

Or. en

Poprawka 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia formatu sprawozdań, o 
których mowa w ust. 1 lit. a), oraz 
zawartości informacji, które podlegają 
udostępnieniu zgodnie z ust. 2.

EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia formatu sprawozdań, o 
których mowa w ust. 1 i 1a, oraz 
zawartości informacji, które podlegają 
udostępnieniu zgodnie z ust. 2.

Or. en

Poprawka 1177
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia formatu sprawozdań, o 
których mowa w ust. 1 lit. a), oraz 
zawartości informacji, które podlegają 
udostępnieniu zgodnie z ust. 2.

EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia formatu sprawozdań, o 
których mowa w ust. 1 lit. a), oraz 
zawartości informacji, które podlegają 
udostępnieniu zgodnie z ust. 2 oraz art. 59 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 1178
Rachida Dati
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia formatu sprawozdań, o 
których mowa w ust. 1 lit. a), oraz 
zawartości informacji, które podlegają 
udostępnieniu zgodnie z ust. 2.

EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia formatu sprawozdań, o 
których mowa w ust. 1 lit. a), zawartości 
informacji, które podlegają udostępnieniu i 
terminu, w którym powinny one zostać 
przekazane zgodnie z ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Szczegółowe dane na temat pozycji muszą być przekazywane w celu publikowania 
tygodniowych sprawozdań. Nie jest zatem konieczne otrzymywanie ich w czasie rzeczywistym. 
Tego rodzaju wymóg nie byłby proporcjonalny do wyznaczonego celu, zwłaszcza ze względu 
na koszty wynikające z niego dla uczestników rynków regulowanych, MTF i OTF. Rozsądny 
termin byłby określany przez organ regulacyjny.

Poprawka 1179
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących środków określających progi, 
o których mowa w ust. 1 akapit ostatni, 
oraz precyzujących kategorie członków, 
uczestników i klientów, o których mowa w 
ust. 3.

EUNGiPW przedstawia Komisji projekty 
regulacyjnych standardów technicznych
dotyczących środków określających progi, 
o których mowa w ust. 1 akapit ostatni oraz 
przyjmuje odpowiednie wytyczne, kryteria 
oraz wymogi dotyczące zgłaszania wykazu 
kategorii członków, uczestników, 
dealerów OTC lub klientów, o których 
mowa w ust. 3.

Or. en
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Poprawka 1180
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących środków określających progi, 
o których mowa w ust. 1 akapit ostatni, 
oraz precyzujących kategorie członków,
uczestników i klientów, o których mowa w 
ust. 3.

EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych
określających progi, o których mowa w 
ust. 1 akapit ostatni, oraz precyzujących 
kategorie członków, uczestników i 
klientów, o których mowa w ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

To zagadnienie ma charakter techniczny, w związku z tym powinien się nim zająć EUNGiPW.

Poprawka 1181
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących środków określających progi, 
o których mowa w ust. 1 akapit ostatni, 
oraz precyzujących kategorie członków, 
uczestników i klientów, o których mowa w 
ust. 3.

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących środków określających progi, 
o których mowa w ust. 1 akapit ostatni, 
oraz precyzujących kategorie posiadaczy 
pozycji, o których mowa w ust. 3.

Or. en

Poprawka 1182
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 1183
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 95 Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów wykonawczych 
dotyczących środków ustanawiających 
wymóg przesyłania EUNGiPW wszystkich 
sprawozdań, o których mowa w ust. 1 lit. 
a), co tydzień w określonym terminie w 
celu ich scentralizowanej publikacji przez 
ten urząd.

skreślony

Or. en

Poprawka 1184
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 5 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 95 Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów wykonawczych 
dotyczących środków ustanawiających 
wymóg przesyłania EUNGiPW wszystkich 
sprawozdań, o których mowa w ust. 1 lit. 
a), co tydzień w określonym terminie w 
celu ich scentralizowanej publikacji przez 
ten urząd.

EUNGiPW może wymagać przesyłania mu
wszystkich sprawozdań, o których mowa w 
ust. 1 lit. a), co tydzień w określonym 
terminie w celu ich scentralizowanej 
publikacji.

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

Or. en

Uzasadnienie

To zagadnienie ma charakter techniczny, w związku z tym powinien się nim zająć EUNGiPW.

Poprawka 1185
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
określających środki ustanawiające 
wymóg przesyłania EUNGiPW wszystkich 
sprawozdań, o których mowa w ust. 1 lit. 
a), codziennie w określonym czasie w celu 
ich scentralizowanej publikacji przez ten 
urząd. Te standardy techniczne umożliwią 
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publikację sprawozdań w łatwo dostępny 
sposób pozwalający na identyfikację 
trendów i zagrożeń w obrocie towarowymi 
instrumentami pochodnymi na 
platformach obrotu, OTC i na rynkach 
surowców bazowych. 
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [...]*.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.
______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 1186
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do celów ustępu 1 art. 59 EUNGiPW 
opracowuje, w ścisłej współpracy z ERRS 
i innymi odpowiednimi sektorowymi 
organami nadzoru z Unii i państw 
trzecich, projekt regulacyjnych 
standardów technicznych określający 
zestaw odpowiednich wskaźników i 
progów wymaganych do monitorowania 
charakterystyki rynków towarów 
bazowych, jak również szczegółowe 
wymogi dotyczące elementów informacji 
oraz informacji zbiorczych 
przekazywanych przez uczestników rynku, 
rynki regulowane, MTF i OTF i 
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repozytoria transakcji zatwierdzone na 
mocy rozporządzenia (UE) nr .../... 
[EMIR] odpowiednim właściwym 
organom, EUNGiPW i ERRS.
Wskaźniki te są w szczególności 
wykorzystywane przez właściwe organy i 
sekcję EUNGiPW ds. towarów, 
ustanowioną w art. 35 rozporządzenia 
(UE) nr .../... [MIFIR], do celów 
przeglądów ogólnych i szczegółowych 
wzorców produkcji, konsumpcji, 
pośrednictwa, transportu, ustalania 
szacunkowych i oficjalnych poziomów 
zapasów, w tym umów przedpłaconych, 
niewykorzystanych zdolności, 
długoterminowych trendów podaży i 
popytu na rynkach towarów bazowych jak 
również zmienności rynku i wzorców 
korelacji rynków towarów bazowych z 
innymi aktywami i kategoriami aktywów.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2012 
r.].
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.

Or. en

Poprawka 1187
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie zezwalają 
operatorom rynku na świadczenie usług w 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie zezwalają 
operatorom rynku na świadczenie usług w 
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zakresie udostępniania informacji jako 
APA, CTP i ARM, pod warunkiem 
uprzedniej weryfikacji przestrzegania przez 
nich przepisów niniejszego tytułu. Taką 
usługę uwzględnia się w ich zezwoleniu.

zakresie udostępniania informacji jako 
APA i ARM, pod warunkiem uprzedniej 
weryfikacji przestrzegania przez nich 
przepisów niniejszego tytułu. Taką usługę 
uwzględnia się w ich zezwoleniu.

Or. en

Poprawka 1188
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 65 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby 
wszyscy członkowie organu zarządzającego 
dostawcy usług w zakresie udostępniania 
informacji w każdym czasie cieszyli się 
należycie nieposzlakowaną opinią, 
posiadali wystarczającą wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie oraz 
poświęcali wystarczająco dużo czasu na 
wykonywanie swoich obowiązków.

Członkowie organu zarządzającego 
dostawcy usług w zakresie udostępniania 
informacji w każdym czasie cieszyli się 
należycie nieposzlakowaną opinią, 
posiadali wystarczającą wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie oraz 
poświęcali wystarczająco dużo czasu na 
wykonywanie swoich obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ładu korporacyjnego wprowadzenie takich samych wymagań w dyrektywie 
MiFID jak w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych IV jest niezwykle ważne. 
Poprawki te mają więc równorzędne znaczenie ze zmianami wprowadzonymi za pomocą 
wniosków złożonych przez grupę ECR do dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 65 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ zarządzający posiada stosowny Organ zarządzający posiada stosowny 
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zasób zbiorowej wiedzy, umiejętności i 
doświadczenia, aby być w stanie 
zrozumieć charakter działalności dostawcy 
usług w zakresie udostępniania informacji. 
Państwa członkowskie dbają o to, by
każdy członek organu zarządzającego 
postępował w sposób uczciwy i rzetelny, 
zachowując przy tym niezależny osąd, aby 
móc skutecznie oceniać i kwestionować 
decyzje kadry kierowniczej wyższego 
szczebla.

zasób zbiorowej wiedzy, umiejętności i 
doświadczenia, aby być w stanie 
zrozumieć charakter działalności dostawcy 
usług w zakresie udostępniania informacji. 
Każdy członek organu zarządzającego 
postępuje w sposób uczciwy i rzetelny, 
zachowując przy tym niezależny osąd, aby 
móc skutecznie oceniać i kwestionować 
decyzje kadry kierowniczej wyższego 
szczebla.

Or. en

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ładu korporacyjnego wprowadzenie takich samych wymagań w dyrektywie 
MiFID jak w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych IV jest niezwykle ważne. 
Poprawki te mają więc równorzędne znaczenie ze zmianami wprowadzonymi za pomocą 
wniosków złożonych przez grupę ECR do dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 1190
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 65 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy operator rynku 
występuje o zezwolenie na prowadzenia 
APA, CTP lub ARM a członkowie organy 
zarządzającego APA, CTP lub ARM są 
jednocześnie członkami organu 
zarządzającego rynku regulowanego, 
uznaje się, że osoby te spełniają wymogi 
określone w akapicie pierwszym.

W przypadku gdy operator rynku 
występuje o zezwolenie na prowadzenia 
APA lub ARM a członkowie organy 
zarządzającego APA lub ARM są 
jednocześnie członkami organu 
zarządzającego rynku regulowanego, 
uznaje się, że osoby te spełniają wymogi 
określone w akapicie pierwszym.

Or. en

Poprawka 1191
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 65a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 65a
Ustanowienie europejskiego systemu 

publikacji informacji skonsolidowanych
1. Ustanawia się jednolity europejski 
system publikacji informacji 
skonsolidowanych w celu konsolidacji 
wszystkich danych o transakcjach 
dotyczących instrumentów kapitałowych i 
instrumentów analogicznych do akcji 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub takich, które są 
przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym lub MTF.
2. Europejskim systemem publikacji 
informacji skonsolidowanych zarządza 
jeden podmiot UE, zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Komisję 
Europejską za pomocą aktów 
delegowanych. Akty delegowane 
zawierają również opis procedurę 
wyznaczenia takiego podmiotu przez 
Komisje Europejską w drodze przetargu 
publicznego. 
3. Europejskim systemem publikacji 
informacji skonsolidowanych zostaną 
również objęte niekapitałowe instrumenty 
finansowe, w szczególności obligacje, co 
najmniej (2) lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 1192
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)



PE489.466v01-00 156/168 AM\901766PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje opublikowanych przez APA 
obejmują przynajmniej następujące 
elementy:
a) identyfikator instrumentu finansowego;
b) cenę, po jakiej zawarto transakcję;
c) wolumen transakcji;
d) godzinę transakcji;
e) godzinę zgłoszenia transakcji;
f) oznaczenie waluty, w której wyrażona 
jest cena transakcji;
g) system obrotu, w którym zrealizowano 
daną transakcję, a w innym przypadku 
kod „OTC”;
h) w stosownych przypadkach, wskazanie 
czy transakcja podlegała szczególnym 
warunkom.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie handlowe dotyczące danych rynkowych dostarczy dokładnych i 
dane skonsolidowane po przystępnej cenie tylko wtedy, gdy EUNGiPW opracuje wspólne 
europejskie standardy dla danych i jeśli jakość i spójność danych i konsekwencja będzie 
następnie regulowana przez zatwierdzone podmioty publikujące (APA), które udostępnią 
publicznie rynek danych.

Poprawka 1193
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby CTP posiadał odpowiednie 
zasady i mechanizmy umożliwiające 
gromadzenie informacji upublicznionych 
zgodnie z art. 5 i 19 rozporządzenia (UE) 

Państwo członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby CTP posiadał odpowiednie 
zasady i mechanizmy umożliwiające 
gromadzenie informacji upublicznionych 
zgodnie z art. 5 i 19 rozporządzenia (UE) 
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nr …/… [MiFIR], ich konsolidację w 
formie ciągłego elektronicznego strumienia 
danych oraz podawanie do publicznej 
wiadomości w czasie jak najbardziej 
zbliżonym do czasu rzeczywistego z 
zastosowaniem możliwych środków 
technicznych, na normalnych zasadach 
komercyjnych, tych informacji 
obejmujących przynajmniej:

nr …/… [MiFIR], ich konsolidację w 
formie ciągłego elektronicznego strumienia 
danych oraz podawanie do publicznej 
wiadomości w czasie rzeczywistym, na 
normalnych zasadach komercyjnych, tych 
informacji obejmujących przynajmniej:

Or. en

Uzasadnienie

Dla uniknięcia wątpliwości najlepiej należałoby zamiast sformułowania „w czasie jak 
najbardziej zbliżonym do czasu rzeczywistego” przyjąć zapis „w czasie rzeczywistym”.
Pierwsza wersja sformułowania odpowiada starszemu zapisowi w brzmieniu przyjętym w 
dyrektywie MiFID I, głównie stosowanemu do potransakcyjnej przejrzystości OTC, i pozwala 
na maksymalne opóźnienie do trzech minut uznawane za czas rzeczywisty, jeżeli transakcja 
została dokonana przez telefon.

Poprawka 1194
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w stosownych przypadkach, 
automatyczny system obrotu, w którym 
wygenerowano transakcję;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ znaczna część wolumenu transakcji jest generowana nie przez ludzi, ale za pomocą 
algorytmów, ważne jest, aby móc określić, który algorytm był zastosowany.

Poprawka 1195
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE



PE489.466v01-00 158/168 AM\901766PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera gb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) rodzaj transakcji, jeżeli transakcja 
została dokonana poza rynkiem 
regulowanym;

Or. en

Poprawka 1196
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) wskazanie, czy transakcja była krótką 
sprzedażą, zdefiniowaną w art. 2 ust.1 lit. 
b) rozporządzenia (UE) nr 236/2012.

Or. en

Poprawka 1197
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje udostępniane są bezpłatnie 15 
minut po publikacji transakcji. Państwo 
członkowskie pochodzenia wymaga, aby 
CTP był w stanie skutecznie i spójnie 
rozpowszechniać takie informacje w 
sposób zapewniający szybki dostęp do tych 
informacji na zasadach 
niedyskryminacyjnych oraz w powszechnie 

Skonsolidowane informacje 
potransakcyjne udostępniane są bez opłat 
licencyjnych za dane do celów informacji 
publicznej 15 minut po publikacji. Dostęp 
do danych w czasie rzeczywistym dla 
profesjonalistów rynku powinien być 
umożliwiany na rozsądnych warunkach 
handlowych ustalanych przez CTP.
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przyjętych interoperacyjnych formatach, 
które są łatwo dostępne dla uczestników 
rynku i pozwalają im w łatwy sposób 
wykorzystać te informacje.

Państwo członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby CTP był w stanie skutecznie 
i spójnie rozpowszechniać takie informacje 
w sposób zapewniający szybki dostęp do 
tych informacji na zasadach 
niedyskryminacyjnych oraz w powszechnie 
przyjętych interoperacyjnych formatach, 
które są łatwo dostępne dla uczestników 
rynku i pozwalają im w łatwy sposób 
wykorzystać te informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje należy udostępniać bezpłatnie 15 minut po publikacji transakcji. Treść powinna 
być dostosowana w celu stworzenia CTP możliwością otrzymywania wynagrodzenia za usługi 
zestawiania danych. Ponieważ źródła danych (platformy obrotu) nie pobierałyby żadnych
opłat licencyjnych z tytułu danych, w tym przypadku można byłoby udostępnić bardzo 
opłacalne rozwiązanie.

Poprawka 1198
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w stosownych przypadkach, 
automatyczny system obrotu, w którym 
wygenerowano transakcję;

Or. en

Poprawka 1199
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera gb) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) rodzaj transakcji, jeżeli transakcja 
została dokonana poza rynkiem 
regulowanym;

Or. en

Poprawka 1200
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje udostępniane są bezpłatnie 15 
minut po publikacji transakcji. Państwo 
członkowskie pochodzenia wymaga, aby 
CTP był w stanie skutecznie i spójnie 
rozpowszechniać takie informacje w 
sposób zapewniający szybki dostęp do tych 
informacji na zasadach 
niedyskryminacyjnych oraz w powszechnie 
przyjętych interoperacyjnych formatach, 
które są łatwo dostępne dla uczestników 
rynku i pozwalają im w łatwy sposób 
wykorzystać te informacje.

Skonsolidowane informacje 
potransakcyjne udostępniane są bez opłat 
licencyjnych za dane do celów informacji 
publicznej 15 minut po publikacji 
transakcji. Dostęp do danych w czasie 
rzeczywistym dla profesjonalistów rynku 
powinien być umożliwiany na rozsądnych 
warunkach handlowych ustalanych przez 
CTP. Państwo członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby CTP był w stanie skutecznie 
i spójnie rozpowszechniać takie informacje 
w sposób zapewniający szybki dostęp do 
tych informacji na zasadach 
niedyskryminacyjnych oraz w powszechnie 
przyjętych interoperacyjnych formatach, 
które są łatwo dostępne dla uczestników 
rynku i pozwalają im w łatwy sposób 
wykorzystać te informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje należy udostępniać bezpłatnie 15 minut po publikacji transakcji. Treść powinna 
być dostosowana w celu stworzenia CTP możliwością otrzymywania wynagrodzenia za usługi 
zestawiania danych. Ponieważ źródła danych (platformy obrotu) nie pobierałyby żadnych 
opłat licencyjnych z tytułu danych, w tym przypadku można byłoby udostępnić bardzo 
opłacalne rozwiązanie.
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Poprawka 1201
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby CTP zapewniał 
udostępnianie skonsolidowanych danych 
pochodzących przynajmniej z rynków 
regulowanych, MTF, OTF i APA oraz w 
odniesieniu do instrumentów finansowych 
określonych w aktach delegowanych 
zgodnie z ust. 8 lit. c).

3. Państwo członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby CTP zapewniał 
udostępnianie skonsolidowanych danych 
pochodzących ze wszystkich rynków 
regulowanych, MTF, OTF i APA oraz w 
odniesieniu do instrumentów finansowych 
objętych zakresem niniejszej dyrektywy w 
celu zapewnienia pełnych informacji 
skonsolidowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynym sposobem na zapewnienie funkcjonowania systemu publikacji informacji 
skonsolidowanych za pośrednictwem konkurujących dostawców komercyjnych jest 
wprowadzenie wymogu konsolidacji przez takich dostawców danych wszystkich 
zarejestrowanych APA. Dlatego wszystkie transakcje, które są zgłaszane będą konsolidowane.
Wprawdzie CTP będą nadal konkurować, ale inwestorzy będą mieć pełne skonsolidowane 
informacje, które pozwolą im sprawdzić, czy ich transakcje rzeczywiście zostały dokonane w 
sposób najbardziej korzystny.

Poprawka 1202
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby CTP zapewniał 
udostępnianie skonsolidowanych danych 
pochodzących przynajmniej z rynków 
regulowanych, MTF, OTF i APA oraz w 
odniesieniu do instrumentów finansowych

3. EUNGiPW wymaga, aby CTP 
zapewniał udostępnianie
skonsolidowanych danych pochodzących 
przynajmniej z rynków regulowanych, 
MTF, OTF i APA oraz w odniesieniu do 
wszystkich instrumentów finansowych.
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określonych w aktach delegowanych 
zgodnie z ust. 8 lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Poprawka 1203
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby CTP zapewniał 
udostępnianie skonsolidowanych danych 
pochodzących przynajmniej z rynków 
regulowanych, MTF, OTF i APA oraz w 
odniesieniu do instrumentów finansowych 
określonych w aktach delegowanych 
zgodnie z ust. 8 lit. c).

3. Państwo członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby CTP zapewniał 
udostępnianie skonsolidowanych danych 
pochodzących przynajmniej z rynków 
regulowanych, MTF i APA oraz w 
odniesieniu do instrumentów finansowych 
określonych w aktach delegowanych 
zgodnie z ust. 8 lit. c).

Or. en
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Poprawka 1204
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
precyzujących normalne zasady handlowe, 
na jakich zapewniany jest dostęp od 
strumieni danych, o których mowa ust. 1 i 
2.

7. Zgodnie z art. 94 Komisja do […]*
przyjmuje akty delegowane dotyczące
środków precyzujących normalne zasady 
handlowe, na jakich zapewniany jest 
dostęp od strumieni danych, o których 
mowa ust. 1 i 2.

_________________
*Dz.U.: należy wstawić datę: 6 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie i ustalenie terminu, w którym Komisja Europejska powinna podjąć działanie.

Poprawka 1205
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
określających:

8. Zgodnie z art. 94 Komisja do […]*
przyjmuje akty delegowane dotyczące
środków określających:

_________________
*Dz.U.: należy wstawić datę: 6 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie i ustalenie terminu, w którym Komisja Europejska powinna podjąć działanie.

Poprawka 1206
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 8 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) systemy obrotu i APA oraz instrumenty 
finansowe, których dotyczą dane, które 
muszą zostać udostępnione w strumieniu 
danych;

skreślona

Or. en

Poprawka 1207
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 8 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) systemy obrotu i APA oraz instrumenty 
finansowe, których dotyczą dane, które 
muszą zostać udostępnione w strumieniu 
danych;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
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irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Poprawka 1208
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 8 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inne środki zapewniające spójność 
danych publikowanych przez różne CTP
oraz możliwość ich wykorzystania na 
potrzeby zestawienia i powiązania z 
podobnymi danymi pochodzącymi z 
innych źródeł.

d) inne środki zapewniające jednolitości 
danych publikowanych przez różne CTP.

Or. en

Uzasadnienie

Ta propozycja mogłaby odzwierciedlać obecną praktykę rynkową (dwa bardzo różne zestawy 
danych mogą wciąż być ze sobą spójne, jeżeli różnice daje się wytłumaczyć). Jednakże nie 
spełnia warunku uzyskania jednolitego zestawu danych, które są dostępne z wielu źródeł.
Dlatego poprawka ma służyć osiągnięciu tego celu.

Poprawka 1209
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Komisja wyznacza jeden europejski 
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CTP w drodze uczciwego i przejrzystego 
przetargu publicznego. Podczas 
wyznaczania CTP Komisja bierze pod 
uwagę stopień, w jakim kandydaci są w 
stanie spełnić warunki określone w 
niniejszym artykule, jakość 
proponowanych przez nich usług i 
wysokość opłat za nie.
W celu zapewnienia uczciwego i 
przejrzystego przetargu publicznego 
EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych, 
na podstawie których określa się 
standardy stosowane w trakcie przetargu 
publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Poprawka 1210
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 67a
Jednolita skonsolidowana baza danych

Do [...]* EUNGiPW przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji opinię w sprawie publicznego 
udostępniania wysokiej jakości 
potransakcyjnych informacji zgodnie z 
art. 5 i 19 rozporządzenia (UE) nr .../... 
[MiFIR] w skonsolidowanej formie, 
dotyczących całego rynku, zgodnie ze 
standardami przyjaznymi dla użytkownika 
po rozsądnych kosztach.
Jeżeli EUNGiPW uzna, że informacje 
potransakcyjne udostępniane publicznie 
zgodnie z art. 5 i 19 nie są dostępne lub 
nie spełniają kryterium wysokiej jakości 
lub nie dotyczą całego rynku, wydaje 
opinię negatywną.
W przypadku negatywnej opinii 
EUNGiPW Komisja w ciągu 3 miesięcy po 
jej otrzymaniu i zgodnie z art. 94 
przyjmuje akt delegowany dotyczący 
środków polegających na utworzeniu 
jednego podmiotu obsługującego system 
publikacji informacji skonsolidowanych 
dla informacji potransakcyjnych 
podawanych do publicznej wiadomości 
zgodnie z art. 5 i 19.
Do [...]* EUNGiPW przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji opinię w sprawie publicznego 
udostępniania wysokiej jakości 
potransakcyjnych informacji zgodnie z 
art. 9 i 20 rozporządzenia (UE) nr .../... 
[MiFIR] w skonsolidowanej formie, 
dotyczących całego rynku, zgodnie ze 
standardami przyjaznymi dla użytkownika 
po rozsądnych kosztach.
Jeżeli EUNGiPW uzna, że informacje 
potransakcyjne udostępniane publicznie 
zgodnie z art. 9 i 20 nie są dostępne lub 
nie spełniają kryterium wysokiej jakości 
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lub nie dotyczą całego rynku, wydaje 
opinię negatywną.
W przypadku negatywnej opinii 
EUNGiPW Komisja w ciągu 3 miesięcy po 
jej otrzymaniu i zgodnie z art. 94 
przyjmuje akt delegowany dotyczący 
środków polegających na utworzeniu 
jednego podmiotu obsługującego system 
publikacji informacji skonsolidowanych 
dla informacji potransakcyjnych 
podawanych do publicznej wiadomości 
zgodnie z art. 9 i 20.
_____________________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 6 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
** Dz.U.: należy wstawić datę: 1 rok po 
zastosowaniu niniejszej dyrektywy.

Or. en


