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Poprawka 97
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Kryzys finansowy ujawnił 
niedociągnięcia w zakresie przejrzystości
rynków finansowych. Zwiększenie 
przejrzystości jest więc jedną ze wspólnych 
zasad służących wzmocnieniu systemu 
finansowego, co zostało potwierdzone w 
deklaracji G-20 w Londynie dnia 2 
kwietnia 2009 r. Aby zwiększyć 
przejrzystość i udoskonalić 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
instrumentów finansowych, należy 
stworzyć nowe ramy ustanawiające 
jednolite wymogi w zakresie przejrzystości 
transakcji na rynkach instrumentów 
finansowych. Ramy te powinny zawierać 
kompleksowe przepisy dla szerokiego 
zakresu instrumentów finansowych. 
Powinny one uzupełniać wymogi w 
zakresie przejrzystości zleceń i transakcji 
w odniesieniu do akcji ustanowione 
dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r.

(1) Ostatni kryzys finansowy ponownie 
pokazał, że rynki w żadnym razie nie są 
skuteczne. Tak naprawdę rynki są 
nieskuteczne. Rynki niedostatecznie 
regulowane stają się nieprzejrzyste, co 
prowadzi do nadmiernych spekulacji oraz 
do powstawania baniek spekulacyjnych 
mających druzgocące skutki społeczno-
gospodarcze. Celem tego przeglądu jest 
położenie kresu szkodliwym spekulacjom 
oraz wsparcie przeznaczania oszczędności 
na inwestycje produkcyjne. Zwiększenie 
przejrzystości jest jedną ze wspólnych 
zasad służących wzmocnieniu systemu 
finansowego, co zostało potwierdzone w 
deklaracji G-20 w Londynie dnia 2 
kwietnia 2009 r. Aby zwiększyć 
przejrzystość i udoskonalić 
funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
instrumentów finansowych, należy 
stworzyć nowe ramy ustanawiające 
jednolite wymogi w zakresie przejrzystości 
transakcji na rynkach instrumentów 
finansowych. Ramy te powinny zawierać 
kompleksowe przepisy dla szerokiego 
zakresu instrumentów finansowych. 
Powinny one uzupełniać wymogi w 
zakresie przejrzystości zleceń i transakcji 
w odniesieniu do akcji ustanowione 
dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r.

Or. en

Poprawka 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy wprowadzić i ściśle powiązać ze 
sobą definicje rynku regulowanego i MTF, 
aby uwzględnić fakt, że reprezentują one tę 
samą funkcjonalność obrotu. Z definicji 
należy wyłączyć systemy dwustronne, w 
ramach których firma inwestycyjna 
zawiera każdą transakcję na własny 
rachunek, nawet jako nieponoszący ryzyka 
kontrahent znajdujący się między nabywcą 
a zbywcą. Termin „system” oznacza 
wszystkie rynki obejmujące zbiór zasad 
oraz platformę obrotu, jak również rynki 
funkcjonujące jedynie na podstawie zbioru 
zasad. Rynki regulowane i MTF nie mają 
obowiązku prowadzenia „technicznego” 
systemu dla kojarzenia zleceń. Rynek 
składający się jedynie ze zbioru zasad 
określających aspekty dotyczące 
członkostwa, dopuszczania instrumentów 
do obrotu, obrotu między członkami, 
sprawozdawczości oraz, gdzie jest to 
stosowne, obowiązków w zakresie 
przejrzystości, jest rynkiem regulowanym 
lub MTF w rozumieniu dyrektywy, a 
transakcje zawierane zgodnie z tymi 
zasadami są uznawane za zawarte w 
systemach rynku regulowanego lub MTF. 
Określenie „deklaracje gotowości kupna i 
sprzedaży” należy rozumieć w szerokim 
sensie obejmującym zlecenia, kwotowania 
i deklaracje zainteresowania. Wymóg
kojarzenia w systemie deklaracji gotowości 
na podstawie nieuznaniowych zasad 
ustalonych przez podmiot prowadzący 
dany system oznacza, że są one kojarzone 
zgodnie z zasadami systemu lub na 
podstawie protokołów systemu bądź 
wewnętrznych procedur operacyjnych (w 
tym wbudowanych procedur działających 
w ramach oprogramowania 
komputerowego). Określenie 
„nieuznaniowe zasady” oznacza, że zasady 

(6) Należy wyjaśnić definicje rynku 
regulowanego i MTF oraz utrzymać ich 
ścisłe powiązanie, aby uwzględnić fakt, że 
reprezentują one tę samą funkcjonalność 
obrotu. Z definicji należy wyłączyć 
systemy dwustronne, w ramach których 
firma inwestycyjna zawiera każdą 
transakcję na własny rachunek, nawet jako 
nieponoszący ryzyka kontrahent 
znajdujący się między nabywcą a zbywcą. 
Termin „system” oznacza wszystkie rynki 
obejmujące zbiór zasad oraz platformę 
obrotu, jak również rynki funkcjonujące 
jedynie na podstawie zbioru zasad. Rynki 
regulowane i MTF nie mają obowiązku 
prowadzenia „technicznego” systemu dla 
kojarzenia zleceń. Rynek składający się 
jedynie ze zbioru zasad określających 
aspekty dotyczące członkostwa, 
dopuszczania instrumentów do obrotu, 
obrotu między członkami, 
sprawozdawczości oraz, gdzie jest to 
stosowne, obowiązków w zakresie 
przejrzystości, jest rynkiem regulowanym 
lub MTF w rozumieniu dyrektywy, a 
transakcje zawierane zgodnie z tymi 
zasadami są uznawane za zawarte w 
systemach rynku regulowanego lub MTF. 
Określenie „deklaracje gotowości kupna i 
sprzedaży” należy rozumieć w szerokim 
sensie obejmującym zlecenia, kwotowania 
i deklaracje zainteresowania. Aby 
uwzględnić jedną z głównych 
niejednoznaczności wynikających z 
pierwotnej dyrektywy, definicje rynków 
regulowanych i MTF nie powinny 
zawierać żadnych odniesień do wymogu 
dotyczącego tych systemów obrotu.
Obecne wymogi dotyczące tych dwóch 
rodzajów systemu powinny być takie 
same, lecz należy je przedstawiać 
oddzielnie od definicji, aby zapewnić, że 
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te nie pozostawiają firmie inwestycyjnej 
prowadzącej MTF żadnej swobody w 
zakresie sposobu wzajemnych interakcji 
między deklaracjami gotowości. Zgodnie z 
wymogami definicji, deklaracje gotowości 
powinny być kojarzone w taki sposób, aby 
doprowadzić do zawarcia umowy, co 
oznacza, że realizacja ma miejsce zgodnie 
z zasadami działania systemu lub na 
podstawie protokołów systemu bądź 
wewnętrznych procedur operacyjnych.

definicje obejmują funkcjonalność 
obrotu, która następnie podlega jasnemu 
zbiorowi zasad. Jeden z ważnych 
wymogów odnosi się do obowiązku 
kojarzenia w systemie deklaracji gotowości 
na podstawie nieuznaniowych zasad 
ustalonych przez podmiot prowadzący 
dany system, co oznacza, że są one 
kojarzone zgodnie z zasadami systemu lub 
na podstawie protokołów systemu bądź 
wewnętrznych procedur operacyjnych (w 
tym wbudowanych procedur działających 
w ramach oprogramowania 
komputerowego). Określenie 
„nieuznaniowe zasady” oznacza, że zasady 
te nie pozostawiają firmie inwestycyjnej 
prowadzącej MTF żadnej swobody w 
zakresie sposobu wzajemnych interakcji 
między deklaracjami gotowości. Zgodnie z 
wymogami definicji, deklaracje gotowości 
powinny być kojarzone w taki sposób, aby 
doprowadzić do zawarcia umowy, co 
oznacza, że realizacja ma miejsce zgodnie 
z zasadami działania systemu lub na 
podstawie protokołów systemu bądź 
wewnętrznych procedur operacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Poprawka 99
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy wprowadzić i ściśle powiązać 
ze sobą definicje rynku regulowanego i
MTF, aby uwzględnić fakt, że reprezentują 
one tę samą funkcjonalność obrotu. Z 
definicji należy wyłączyć systemy 
dwustronne, w ramach których firma 
inwestycyjna zawiera każdą transakcję na 
własny rachunek, nawet jako nieponoszący 
ryzyka kontrahent znajdujący się między 
nabywcą a zbywcą. Termin „system” 
oznacza wszystkie rynki obejmujące zbiór 
zasad oraz platformę obrotu, jak również 
rynki funkcjonujące jedynie na podstawie 
zbioru zasad. Rynki regulowane i MTF nie 
mają obowiązku prowadzenia 
„technicznego” systemu dla kojarzenia 
zleceń. Rynek składający się jedynie ze 
zbioru zasad określających aspekty 
dotyczące członkostwa, dopuszczania 
instrumentów do obrotu, obrotu między 
członkami, sprawozdawczości oraz, gdzie 
jest to stosowne, obowiązków w zakresie 
przejrzystości, jest rynkiem regulowanym 
lub MTF w rozumieniu dyrektywy, a 
transakcje zawierane zgodnie z tymi 
zasadami są uznawane za zawarte w 
systemach rynku regulowanego lub MTF. 
Określenie „deklaracje gotowości kupna i 
sprzedaży” należy rozumieć w szerokim 
sensie obejmującym zlecenia, kwotowania 
i deklaracje zainteresowania. Wymóg 
kojarzenia w systemie deklaracji gotowości 
na podstawie nieuznaniowych zasad 
ustalonych przez podmiot prowadzący 
dany system oznacza, że są one kojarzone 
zgodnie z zasadami systemu lub na 
podstawie protokołów systemu bądź 
wewnętrznych procedur operacyjnych (w 
tym wbudowanych procedur działających 
w ramach oprogramowania 
komputerowego). Określenie 
„nieuznaniowe zasady” oznacza, że 
zasady te nie pozostawiają firmie 
inwestycyjnej prowadzącej MTF żadnej 
swobody w zakresie sposobu wzajemnych 

(6) Należy wprowadzić definicje rynku 
regulowanego, MTF i OTF, aby 
uwzględnić wielostronną funkcjonalność 
obrotu. Definicje rynków regulowanych i 
MTF należy ze sobą powiązać, aby 
uwzględnić fakt, że skutecznie 
reprezentują one taki sam rodzaj obrotu 
zorganizowanego. Definicja OTF 
powinna być podobna, lecz powinna 
dawać operatorowi OTF większą 
elastyczność w odniesieniu do 
ustanawiania swoich zasad i procedur, 
aby zapewnić, że w definicji OTF można 
uwzględnić wszystkie formy 
zorganizowanego obrotu wielostronnego, 
które nie odpowiadają kategoriom rynku 
regulowanego i MTF. Z definicji nie 
należy wyłączać systemów, w ramach 
których operator działa na własny 
rachunek, nie ponosząc ryzyka, oraz 
znajduje się między nabywcą a zbywcą. 
Termin „system” oznacza wszystkie rynki 
obejmujące zbiór zasad oraz platformę 
obrotu, jak również rynki funkcjonujące 
jedynie na podstawie zbioru zasad. Rynki 
regulowane, MTF i OTF nie mają 
obowiązku prowadzenia centralnego
systemu zarządzania zleceniami dla 
kojarzenia zleceń, lecz mogą obsługiwać 
inne protokoły handlowe, w tym systemy, 
za pomocą których użytkownicy mogą 
wnioskować o kwotowania u wielu 
dostawców. Rynek składający się jedynie 
ze zbioru zasad określających aspekty 
dotyczące członkostwa, dopuszczania 
instrumentów do obrotu, obrotu między 
członkami, sprawozdawczości oraz, gdzie 
jest to stosowne, obowiązków w zakresie 
przejrzystości, jest rynkiem regulowanym,
MTF lub OTF w rozumieniu dyrektywy, a 
transakcje zawierane zgodnie z tymi 
zasadami są uznawane za zawarte w 
systemach rynku regulowanego, MTF lub 
OTF. Zgodnie z wymogami definicji, 
deklaracje gotowości kupna i sprzedaży 
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interakcji między deklaracjami gotowości. 
Zgodnie z wymogami definicji, deklaracje 
gotowości powinny być kojarzone w taki 
sposób, aby doprowadzić do zawarcia 
umowy, co oznacza, że realizacja ma 
miejsce zgodnie z zasadami działania 
systemu lub na podstawie protokołów 
systemu bądź wewnętrznych procedur 
operacyjnych.

powinny być kojarzone w taki sposób, aby 
doprowadzić do zawarcia umowy, co 
oznacza, że realizacja ma miejsce zgodnie 
z zasadami działania systemu lub na 
podstawie protokołów systemu bądź 
wewnętrznych procedur operacyjnych. 
Określenie „deklaracje gotowości kupna i 
sprzedaży” należy rozumieć w szerokim 
sensie obejmującym zlecenia, kwotowania 
i deklaracje zainteresowania. Rynki 
regulowane i MTF powinny podlegać 
wymogowi kojarzenia w systemie 
deklaracji gotowości na podstawie 
nieuznaniowych zasad ustalonych przez 
podmiot prowadzący dany system, co 
oznacza, że są one kojarzone zgodnie z 
zasadami systemu lub na podstawie 
protokołów systemu bądź wewnętrznych 
procedur operacyjnych (w tym 
wbudowanych procedur działających w 
ramach oprogramowania komputerowego). 
Zasady te nie pozostawiają rynkowi 
regulowanemu lub firmie inwestycyjnej 
prowadzącej MTF żadnej swobody w 
zakresie sposobu wzajemnych interakcji 
między deklaracjami gotowości.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie systemy obrotu – rynki regulowane, MTF i OTF – powinny podlegać podobnym 
surowym wymogom rządzących dostępem oraz realizacją transakcji w ramach całego 
systemu. Jednak w celu zapewnienia wystarczającej elastyczności systemu, tak aby objąć nim 
sieci łączenia popytu z podażą oraz określone rodzaje systemów obrotu standaryzowanymi 
instrumentami pochodnymi posiadającymi płynność, należy dać operatorom OTF pewną 
elastyczność w odniesieniu do ustanawiania swoich zasad i procedur.

Poprawka 100
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy wprowadzić i ściśle powiązać ze 
sobą definicje rynku regulowanego i MTF, 
aby uwzględnić fakt, że reprezentują one tę 
samą funkcjonalność obrotu. Z definicji 
należy wyłączyć systemy dwustronne, w 
ramach których firma inwestycyjna 
zawiera każdą transakcję na własny 
rachunek, nawet jako nieponoszący ryzyka 
kontrahent znajdujący się między nabywcą 
a zbywcą. Termin „system” oznacza 
wszystkie rynki obejmujące zbiór zasad 
oraz platformę obrotu, jak również rynki 
funkcjonujące jedynie na podstawie zbioru 
zasad. Rynki regulowane i MTF nie mają 
obowiązku prowadzenia „technicznego” 
systemu dla kojarzenia zleceń. Rynek 
składający się jedynie ze zbioru zasad 
określających aspekty dotyczące 
członkostwa, dopuszczania instrumentów 
do obrotu, obrotu między członkami, 
sprawozdawczości oraz, gdzie jest to 
stosowne, obowiązków w zakresie 
przejrzystości, jest rynkiem regulowanym 
lub MTF w rozumieniu dyrektywy, a 
transakcje zawierane zgodnie z tymi 
zasadami są uznawane za zawarte w 
systemach rynku regulowanego lub MTF. 
Określenie „deklaracje gotowości kupna i 
sprzedaży” należy rozumieć w szerokim 
sensie obejmującym zlecenia, kwotowania 
i deklaracje zainteresowania. Wymóg 
kojarzenia w systemie deklaracji gotowości 
na podstawie nieuznaniowych zasad 
ustalonych przez podmiot prowadzący 
dany system oznacza, że są one kojarzone 
zgodnie z zasadami systemu lub na 
podstawie protokołów systemu bądź 
wewnętrznych procedur operacyjnych (w 
tym wbudowanych procedur działających 
w ramach oprogramowania 
komputerowego). Określenie 
„nieuznaniowe zasady” oznacza, że zasady 
te nie pozostawiają firmie inwestycyjnej 
prowadzącej MTF żadnej swobody w 
zakresie sposobu wzajemnych interakcji 

(6) Definicje rynku regulowanego i MTF 
powinny pozostać ściśle powiązane ze 
sobą, aby uwzględnić fakt, że reprezentują 
one tę samą funkcjonalność obrotu. Z 
definicji należy wyłączyć systemy 
dwustronne, w ramach których firma 
inwestycyjna zawiera każdą transakcję na 
własny rachunek, nawet jako nieponoszący 
ryzyka kontrahent znajdujący się między 
nabywcą a zbywcą. Termin „system” 
oznacza wszystkie rynki obejmujące zbiór 
zasad oraz platformę obrotu, jak również 
rynki funkcjonujące jedynie na podstawie 
zbioru zasad. Rynki regulowane i MTF nie 
mają obowiązku prowadzenia 
„technicznego” systemu dla kojarzenia 
zleceń. Rynek składający się jedynie ze 
zbioru zasad określających aspekty 
dotyczące członkostwa, dopuszczania 
instrumentów do obrotu, obrotu między 
członkami, sprawozdawczości oraz, gdzie 
jest to stosowne, obowiązków w zakresie 
przejrzystości, jest rynkiem regulowanym 
lub MTF w rozumieniu dyrektywy, a 
transakcje zawierane zgodnie z tymi 
zasadami są uznawane za zawarte w 
systemach rynku regulowanego lub MTF. 
Określenie „deklaracje gotowości kupna i 
sprzedaży” należy rozumieć w szerokim 
sensie obejmującym zlecenia, kwotowania 
i deklaracje zainteresowania. Aby jasno 
sprecyzować funkcjonalność obrotu 
rynków regulowanych i MTF, definicje 
rynków regulowanych i MTF powinny 
podlegać jasnemu zbiorowi zasad. W 
związku z tym należy oddzielnie określić 
wymogi dotyczące rodzajów systemu.
Wymogi dotyczące odrębności odnoszą się 
do obowiązku kojarzenia w systemie 
deklaracji gotowości na podstawie 
nieuznaniowych zasad ustalonych przez 
podmiot prowadzący dany system, co
oznacza, że są one kojarzone zgodnie z 
zasadami systemu lub na podstawie 
protokołów systemu bądź wewnętrznych 
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między deklaracjami gotowości. Zgodnie z 
wymogami definicji, deklaracje gotowości 
powinny być kojarzone w taki sposób, aby 
doprowadzić do zawarcia umowy, co 
oznacza, że realizacja ma miejsce zgodnie 
z zasadami działania systemu lub na 
podstawie protokołów systemu bądź 
wewnętrznych procedur operacyjnych.

procedur operacyjnych (w tym 
wbudowanych procedur działających w 
ramach oprogramowania komputerowego). 
Określenie „nieuznaniowe zasady” 
oznacza, że zasady te nie pozostawiają 
firmie inwestycyjnej prowadzącej MTF 
żadnej swobody w zakresie sposobu 
wzajemnych interakcji między 
deklaracjami gotowości. Zgodnie z 
wymogami definicji, deklaracje gotowości 
powinny być kojarzone w taki sposób, aby 
doprowadzić do zawarcia umowy, co 
oznacza, że realizacja ma miejsce zgodnie 
z zasadami działania systemu lub na 
podstawie protokołów systemu bądź 
wewnętrznych procedur operacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

Poprawka 101
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy wprowadzić i ściśle powiązać 
ze sobą definicje rynku regulowanego i 
MTF, aby uwzględnić fakt, że reprezentują 
one tę samą funkcjonalność obrotu. Z 
definicji należy wyłączyć systemy 
dwustronne, w ramach których firma 

(6) Należy wyjaśnić i ściśle powiązać ze 
sobą definicje rynku regulowanego i MTF, 
aby uwzględnić fakt, że reprezentują one tę 
samą funkcjonalność obrotu. Z definicji 
należy wyłączyć systemy dwustronne, w 
ramach których firma inwestycyjna 
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inwestycyjna zawiera każdą transakcję na 
własny rachunek, nawet jako nieponoszący 
ryzyka kontrahent znajdujący się między 
nabywcą a zbywcą. Termin „system” 
oznacza wszystkie rynki obejmujące zbiór 
zasad oraz platformę obrotu, jak również 
rynki funkcjonujące jedynie na podstawie 
zbioru zasad. Rynki regulowane i MTF nie 
mają obowiązku prowadzenia 
„technicznego” systemu dla kojarzenia 
zleceń. Rynek składający się jedynie ze 
zbioru zasad określających aspekty 
dotyczące członkostwa, dopuszczania 
instrumentów do obrotu, obrotu między 
członkami, sprawozdawczości oraz, gdzie 
jest to stosowne, obowiązków w zakresie 
przejrzystości, jest rynkiem regulowanym 
lub MTF w rozumieniu dyrektywy, a 
transakcje zawierane zgodnie z tymi 
zasadami są uznawane za zawarte w 
systemach rynku regulowanego lub MTF. 
Określenie „deklaracje gotowości kupna i 
sprzedaży” należy rozumieć w szerokim 
sensie obejmującym zlecenia, kwotowania 
i deklaracje zainteresowania. Wymóg 
kojarzenia w systemie deklaracji gotowości 
na podstawie nieuznaniowych zasad 
ustalonych przez podmiot prowadzący 
dany system oznacza, że są one kojarzone 
zgodnie z zasadami systemu lub na 
podstawie protokołów systemu bądź 
wewnętrznych procedur operacyjnych (w 
tym wbudowanych procedur działających 
w ramach oprogramowania 
komputerowego). Określenie 
„nieuznaniowe zasady” oznacza, że zasady 
te nie pozostawiają firmie inwestycyjnej 
prowadzącej MTF żadnej swobody w 
zakresie sposobu wzajemnych interakcji 
między deklaracjami gotowości. Zgodnie z 
wymogami definicji, deklaracje gotowości 
powinny być kojarzone w taki sposób, aby 
doprowadzić do zawarcia umowy, co 
oznacza, że realizacja ma miejsce zgodnie 
z zasadami działania systemu lub na 
podstawie protokołów systemu bądź 
wewnętrznych procedur operacyjnych.

zawiera każdą transakcję na własny 
rachunek, nawet jako nieponoszący ryzyka 
kontrahent znajdujący się między nabywcą 
a zbywcą. Termin „system” oznacza 
wszystkie rynki obejmujące zbiór zasad 
oraz platformę obrotu, jak również rynki 
funkcjonujące jedynie na podstawie zbioru 
zasad. Rynki regulowane i MTF nie mają 
obowiązku prowadzenia „technicznego” 
systemu dla kojarzenia zleceń. Rynek 
składający się jedynie ze zbioru zasad 
określających aspekty dotyczące 
członkostwa, dopuszczania instrumentów 
do obrotu, obrotu między członkami, 
sprawozdawczości oraz, gdzie jest to 
stosowne, obowiązków w zakresie 
przejrzystości, jest rynkiem regulowanym 
lub MTF w rozumieniu dyrektywy, a 
transakcje zawierane zgodnie z tymi 
zasadami są uznawane za zawarte w 
systemach rynku regulowanego lub MTF. 
Określenie „deklaracje gotowości kupna i 
sprzedaży” należy rozumieć w szerokim 
sensie obejmującym zlecenia, kwotowania 
i deklaracje zainteresowania. Jeden z 
ważnych wymogów odnosi się do 
obowiązku kojarzenia w systemie 
deklaracji gotowości na podstawie 
nieuznaniowych zasad ustalonych przez 
podmiot prowadzący dany system, co 
oznacza, że są one kojarzone zgodnie z 
zasadami systemu lub na podstawie 
protokołów systemu bądź wewnętrznych 
procedur operacyjnych (w tym 
wbudowanych procedur działających w 
ramach oprogramowania komputerowego). 
Określenie „nieuznaniowe zasady” 
oznacza, że zasady te nie pozostawiają 
firmie inwestycyjnej prowadzącej MTF 
żadnej swobody w zakresie sposobu 
wzajemnych interakcji między 
deklaracjami gotowości. Zgodnie z 
wymogami definicji, deklaracje gotowości 
powinny być kojarzone w taki sposób, aby 
doprowadzić do zawarcia umowy, co 
oznacza, że realizacja ma miejsce zgodnie 
z zasadami działania systemu lub na 
podstawie protokołów systemu bądź 



AM\901839PL.doc 11/190 PE489.472v01-00

PL

wewnętrznych procedur operacyjnych.

Or. en

Poprawka 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem zapewnienia większej 
przejrzystości na rynkach europejskich i 
wyrównania reguł gry dla różnych 
systemów oferujących usługi w zakresie 
obrotu, konieczne jest wprowadzenie 
nowej kategorii – zorganizowanej 
platformy obrotu (OTF). Ta nowa 
kategoria została zdefiniowana w sposób 
ogólny, aby mogła objąć – obecnie oraz w 
przyszłości – wszystkie typy 
zorganizowanych realizacji zleceń i 
organizacji obrotu, które nie odpowiadają 
funkcjonalnościom ani specyfikacjom 
regulacyjnym istniejących systemów. W 
związku z tym należy zastosować właściwe 
wymogi organizacyjne i zasady 
przejrzystości sprzyjające sprawnemu 
ujawnianiu cen. Nowa kategoria obejmuje 
maklerskie systemy łączenia popytu z 
podażą, które można opisać jako 
wewnętrzne elektroniczne systemy 
kojarzenia prowadzone przez firmę 
inwestycyjną, realizujące zlecenia jednych 
klientów na podstawie zleceń innych 
klientów. Ta nowa kategoria obejmuje 
również systemy umożliwiające obrót 
instrumentami pochodnymi 
kwalifikującymi się do rozliczania i 
posiadającymi dostateczną płynność. Nie 
obejmuje ona platform, w ramach których 
w systemie nie dochodzi do rzeczywistej 
realizacji obrotu ani organizacji, takich jak 
tablice ogłoszeń wykorzystywane do 
ogłaszania chęci zakupu lub sprzedaży, 

(7) Celem zwiększenia przejrzystości, 
bezpieczeństwa i skuteczności rynków 
europejskich oraz wyrównania reguł gry 
dla różnych systemów oferujących usługi 
w zakresie obrotu konieczne jest 
wyjaśnienie istniejących kategorii 
systemów obrotu, tak aby wszystkie 
systemy obrotu o takiej samej 
funkcjonalności podlegały takim samym 
zasadom. Wyjaśnienia te powinny 
obejmować wszystkie główne źródła 
niejasności, tak aby istniejące systemy 
obrotu mogły objąć – obecnie oraz w 
przyszłości – wszystkie typy 
zorganizowanych realizacji zleceń i 
organizacji obrotu. W związku z tym 
należy zastosować identyczne wymogi 
organizacyjne i zasady przejrzystości 
sprzyjające sprawnemu ujawnianiu cen, a 
także identyczne zasady mające na celu 
zapewnienie obiektywnej, nieuznaniowej 
realizacji oraz niedyskryminacyjnego 
dostępu do platform. Wyjaśnienia definicji 
rynku regulowanego, MTF i podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje powinny zapewnić, aby
maklerskie systemy łączenia popytu z 
podażą, które można opisać jako 
wewnętrzne elektroniczne systemy 
kojarzenia prowadzone przez firmę 
inwestycyjną, realizujące zlecenia jednych 
klientów na podstawie zleceń innych 
klientów, były regulowane albo jako 
wielostronne platformy obrotu albo 
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inne podmioty dokonujące agregacji lub 
zbierające deklaracje chęci zakupu i 
sprzedaży lub elektroniczne serwisy 
potwierdzające dokonanie zawartej 
transakcji.

podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje, w zależności od 
funkcjonalności obrotu. Wyjaśnione 
definicje rynków regulowanych, MTF i 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje powinny 
obejmować również systemy 
umożliwiające obrót instrumentami 
pochodnymi kwalifikującymi się do 
rozliczania i posiadającymi dostateczną 
płynność. Z kolei nie obejmują one
platform, w ramach których w systemie nie 
dochodzi do rzeczywistej realizacji obrotu 
ani organizacji, takich jak tablice ogłoszeń 
wykorzystywane do ogłaszania chęci 
zakupu lub sprzedaży, inne podmioty 
dokonujące agregacji lub zbierające 
deklaracje chęci zakupu i sprzedaży lub 
elektroniczne serwisy potwierdzające 
dokonanie zawartej transakcji, jeśli 
platformy te nadal będą określane jako 
pozagiełdowe. 

(Poprawka ta (tj. skreślenie „OTF”) ma 
zastosowanie do całego tekstu. Jej 
przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście, w tym zmiany definicji 
zawartej w art. 2.)

Or. en

Uzasadnienie

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
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eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Poprawka 103
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem zapewnienia większej 
przejrzystości na rynkach europejskich i 
wyrównania reguł gry dla różnych 
systemów oferujących usługi w zakresie 
obrotu, konieczne jest wprowadzenie 
nowej kategorii – zorganizowanej 
platformy obrotu (OTF). Ta nowa 
kategoria została zdefiniowana w sposób 
ogólny, aby mogła objąć – obecnie oraz w 
przyszłości – wszystkie typy 
zorganizowanych realizacji zleceń i 
organizacji obrotu, które nie odpowiadają 
funkcjonalnościom ani specyfikacjom 
regulacyjnym istniejących systemów. W 
związku z tym należy zastosować właściwe 
wymogi organizacyjne i zasady 
przejrzystości sprzyjające sprawnemu 
ujawnianiu cen. Nowa kategoria obejmuje 
maklerskie systemy łączenia popytu z 
podażą, które można opisać jako 
wewnętrzne elektroniczne systemy 
kojarzenia prowadzone przez firmę 
inwestycyjną, realizujące zlecenia jednych 
klientów na podstawie zleceń innych 
klientów. Ta nowa kategoria obejmuje 
również systemy umożliwiające obrót 
instrumentami pochodnymi 
kwalifikującymi się do rozliczania i 
posiadającymi dostateczną płynność. Nie 
obejmuje ona platform, w ramach których 
w systemie nie dochodzi do rzeczywistej 
realizacji obrotu ani organizacji, takich jak 
tablice ogłoszeń wykorzystywane do 
ogłaszania chęci zakupu lub sprzedaży, 

(7) Celem zapewnienia większej 
przejrzystości na rynkach europejskich i 
wyrównania reguł gry dla różnych 
systemów oferujących usługi w zakresie 
obrotu wielostronnego, konieczne jest 
wprowadzenie nowej kategorii –
zorganizowanej platformy obrotu (OTF). 
Ta nowa kategoria została zdefiniowana w 
sposób ogólny, aby mogła objąć – obecnie 
oraz w przyszłości – wszystkie typy 
zorganizowanych realizacji zleceń i 
organizacji obrotu, które nie odpowiadają 
funkcjonalnościom ani specyfikacjom 
regulacyjnym istniejących systemów. W 
związku z tym należy zastosować właściwe 
wymogi organizacyjne i zasady 
przejrzystości sprzyjające sprawnemu 
ujawnianiu cen. Nowa kategoria obejmuje 
maklerskie systemy łączenia popytu z 
podażą, które można opisać jako 
wewnętrzne elektroniczne systemy 
kojarzenia prowadzone przez firmę 
inwestycyjną, realizujące zlecenia jednych 
klientów na podstawie zleceń innych 
klientów lub w oparciu o własny kapitał, 
w najlepszym interesie użytkowników 
systemu. Ta nowa kategoria obejmuje 
również te systemy, które umożliwiają
obrót instrumentami pochodnymi 
kwalifikującymi się do rozliczania i 
posiadającymi dostateczną płynność, lecz 
które nie odpowiadają cechom 
definiującym istniejące systemy obrotu. 
Nie obejmuje ona platform, w ramach 
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inne podmioty dokonujące agregacji lub 
zbierające deklaracje chęci zakupu i 
sprzedaży lub elektroniczne serwisy 
potwierdzające dokonanie zawartej 
transakcji.

których w systemie nie dochodzi do 
rzeczywistej realizacji obrotu ani 
organizacji, takich jak tablice ogłoszeń 
wykorzystywane do ogłaszania chęci 
zakupu lub sprzedaży, inne podmioty 
dokonujące agregacji lub zbierające 
deklaracje chęci zakupu i sprzedaży lub 
elektroniczne serwisy potwierdzające 
dokonanie zawartej transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o wymóg dotyczący obrotu standaryzowanymi instrumentami pochodnymi 
posiadającymi płynność wyłącznie na podstawie systemów obrotu, należy zapewnić 
odpowiednie zróżnicowanie systemów obrotu. Niektóre systemy obrotu instrumentami 
pochodnymi posiadają już zezwolenie i są uregulowane jako MTF, i należy umożliwić ich 
dalszą tego rodzaju autoryzację i regulację po wdrożeniu dyrektywy/rozporządzenia w 
sprawie rynków instrumentów finansowych. Powinna istnieć możliwość objęcia kategorią 
OTF wszystkich innych form zorganizowanego obrotu wielostronnego, co jest niezbędne w 
celu wsparcia dobrze funkcjonującego i skutecznego rynku.

Poprawka 104
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem zapewnienia większej 
przejrzystości na rynkach europejskich i 
wyrównania reguł gry dla różnych 
systemów oferujących usługi w zakresie 
obrotu, konieczne jest wprowadzenie 
nowej kategorii – zorganizowanej 
platformy obrotu (OTF). Ta nowa 
kategoria została zdefiniowana w sposób 
ogólny, aby mogła objąć – obecnie oraz w 
przyszłości – wszystkie typy 
zorganizowanych realizacji zleceń i 
organizacji obrotu, które nie odpowiadają 
funkcjonalnościom ani specyfikacjom 
regulacyjnym istniejących systemów. W 
związku z tym należy zastosować właściwe

(7) Celem zapewnienia większej 
przejrzystości i skuteczności rynków 
europejskich oraz wyrównania reguł gry 
dla różnych systemów oferujących usługi 
w zakresie obrotu konieczne jest 
wyjaśnienie, że systemy w ramach tej 
samej linii biznesowej muszą podlegać 
takim samym zasadom. Istniejące systemy 
obrotu powinny móc objąć – obecnie oraz 
w przyszłości – wszystkie typy 
zorganizowanych realizacji zleceń i 
organizacji obrotu. W związku z tym 
niektóre wymogi organizacyjne i zasady 
przejrzystości sprzyjające sprawnemu 
ujawnianiu cen powinny bazować na 
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wymogi organizacyjne i zasady 
przejrzystości sprzyjające sprawnemu 
ujawnianiu cen. Nowa kategoria obejmuje
maklerskie systemy łączenia popytu z 
podażą, które można opisać jako 
wewnętrzne elektroniczne systemy 
kojarzenia prowadzone przez firmę 
inwestycyjną, realizujące zlecenia jednych 
klientów na podstawie zleceń innych 
klientów. Ta nowa kategoria obejmuje
również systemy umożliwiające obrót 
instrumentami pochodnymi 
kwalifikującymi się do rozliczania i 
posiadającymi dostateczną płynność. Nie 
obejmuje ona platform, w ramach których 
w systemie nie dochodzi do rzeczywistej 
realizacji obrotu ani organizacji, takich jak 
tablice ogłoszeń wykorzystywane do 
ogłaszania chęci zakupu lub sprzedaży, 
inne podmioty dokonujące agregacji lub 
zbierające deklaracje chęci zakupu i 
sprzedaży lub elektroniczne serwisy 
potwierdzające dokonanie zawartej 
transakcji.

platformach, które zapewniają identyczne 
zasady dotyczące przejrzystości, 
nieuznaniowej realizacji transakcji, 
niedyskryminującego dostępu oraz 
pełnego nadzoru rynku. Definicje rynku 
regulowanego, MTF i podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje powinny zapewnić, aby
maklerskie systemy łączenia popytu z 
podażą, które można opisać jako 
wewnętrzne elektroniczne systemy 
kojarzenia prowadzone przez firmę 
inwestycyjną, realizujące zlecenia jednych 
klientów na podstawie zleceń innych 
klientów, były regulowane albo jako 
wielostronne platformy obrotu albo 
podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje, w zależności od 
funkcjonalności obrotu, tj. obrotu 
wielostronnego lub dwustronnego. Te 
nowe definicje rynków regulowanych, 
MTF i podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje powinny 
obejmować również systemy 
umożliwiające obrót instrumentami 
pochodnymi kwalifikującymi się do 
rozliczania i posiadającymi dostateczną 
płynność. Jednak platformy, w ramach 
których w systemie nie dochodzi do 
rzeczywistej realizacji obrotu ani 
organizacji, takie jak tablice ogłoszeń 
wykorzystywane do ogłaszania chęci 
zakupu lub sprzedaży, inne podmioty 
dokonujące agregacji lub zbierające 
deklaracje chęci zakupu i sprzedaży lub 
elektroniczne serwisy potwierdzające 
dokonanie zawartej transakcji, nadal 
powinny być definiowane jako platformy 
pozagiełdowe.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie platformy obrotu prowadzone przez operatorów rynkowych lub firmy inwestycyjne 
powinny przestrzegać takich samych zasad, w tym zasad dotyczących przejrzystości, 
nieuznaniowej realizacji transakcji, niedyskryminującego dostępu oraz pełnego nadzoru 
rynku. Rynek, na którym poszczególne platformy nie będą przestrzegały takich samych zasad, 
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a w szczególności zasad dotyczących nieuznaniowej realizacji transakcji, będzie zagrażał 
procesowi kształtowania cen w obrocie handlowym oraz ochronie inwestorów.

Poprawka 105
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem zapewnienia większej 
przejrzystości na rynkach europejskich i 
wyrównania reguł gry dla różnych 
systemów oferujących usługi w zakresie 
obrotu, konieczne jest wprowadzenie 
nowej kategorii – zorganizowanej 
platformy obrotu (OTF). Ta nowa 
kategoria została zdefiniowana w sposób 
ogólny, aby mogła objąć – obecnie oraz w 
przyszłości – wszystkie typy 
zorganizowanych realizacji zleceń i 
organizacji obrotu, które nie odpowiadają 
funkcjonalnościom ani specyfikacjom 
regulacyjnym istniejących systemów. W 
związku z tym należy zastosować właściwe 
wymogi organizacyjne i zasady 
przejrzystości sprzyjające sprawnemu 
ujawnianiu cen. Nowa kategoria obejmuje
maklerskie systemy łączenia popytu z 
podażą, które można opisać jako 
wewnętrzne elektroniczne systemy 
kojarzenia prowadzone przez firmę 
inwestycyjną, realizujące zlecenia jednych 
klientów na podstawie zleceń innych 
klientów. Ta nowa kategoria obejmuje
również systemy umożliwiające obrót 
instrumentami pochodnymi 
kwalifikującymi się do rozliczania i 
posiadającymi dostateczną płynność. Nie 
obejmuje ona platform, w ramach których 
w systemie nie dochodzi do rzeczywistej 
realizacji obrotu ani organizacji, takich jak 
tablice ogłoszeń wykorzystywane do 
ogłaszania chęci zakupu lub sprzedaży, 
inne podmioty dokonujące agregacji lub 

(7) Celem zapewnienia większej 
przejrzystości i skuteczności rynków 
europejskich oraz wyrównania reguł gry 
dla różnych systemów oferujących usługi 
w zakresie obrotu konieczne jest 
wyjaśnienie, że systemy w ramach tej 
samej linii biznesowej podlegają takim 
samym zasadom. Istniejące systemy 
obrotu powinny móc objąć wszystkie typy 
zorganizowanych realizacji zleceń i 
organizacji obrotu. Obrót musi podlegać 
stosownym zasadom rynkowym (tj. 
dotyczącym przejrzystości, nieuznaniowej 
realizacji transakcji, niedyskryminującego 
dostępu oraz pełnego nadzoru rynku). W 
związku z tym należy zastosować właściwe 
wymogi organizacyjne i zasady 
przejrzystości sprzyjające sprawnemu 
ujawnianiu cen powinny być takie same 
oraz powinny podlegać stosownym 
zasadom rynkowym. Wyjaśnienia definicji 
rynku regulowanego, MTF i podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje powinny zapewnić, aby
maklerskie systemy łączenia popytu z 
podażą, które można opisać jako 
wewnętrzne elektroniczne systemy 
kojarzenia prowadzone przez firmę 
inwestycyjną, realizujące zlecenia jednych 
klientów na podstawie zleceń innych 
klientów, były regulowane albo jako 
wielostronne platformy obrotu albo 
podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje, w zależności od tego, czy 
prowadzą obrót wielostronny czy 
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zbierające deklaracje chęci zakupu i 
sprzedaży lub elektroniczne serwisy 
potwierdzające dokonanie zawartej 
transakcji.

dwustronny. Wyjaśnione definicje rynków 
regulowanych, MTF i podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje powinny obejmować również 
systemy umożliwiające obrót 
instrumentami pochodnymi 
kwalifikującymi się do rozliczania i 
posiadającymi dostateczną płynność. 
Platformy, w ramach których w systemie 
nie dochodzi do rzeczywistej realizacji 
obrotu ani organizacji, takie jak tablice 
ogłoszeń wykorzystywane do ogłaszania 
chęci zakupu lub sprzedaży, inne podmioty 
dokonujące agregacji lub zbierające 
deklaracje chęci zakupu i sprzedaży lub 
elektroniczne serwisy potwierdzające 
dokonanie zawartej transakcji, nadal 
powinny zaś nadal funkcjonować poza 
rynkiem giełdowym.

Or. en

Poprawka 106
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem zapewnienia większej 
przejrzystości na rynkach europejskich i 
wyrównania reguł gry dla różnych 
systemów oferujących usługi w zakresie 
obrotu, konieczne jest wprowadzenie 
nowej kategorii – zorganizowanej 
platformy obrotu (OTF). Ta nowa 
kategoria została zdefiniowana w sposób 
ogólny, aby mogła objąć – obecnie oraz w 
przyszłości – wszystkie typy 
zorganizowanych realizacji zleceń i 
organizacji obrotu, które nie odpowiadają 
funkcjonalnościom ani specyfikacjom 
regulacyjnym istniejących systemów. W 
związku z tym należy zastosować właściwe 

(7) Celem zapewnienia większej 
przejrzystości na rynkach europejskich i 
wyrównania reguł gry dla różnych 
systemów oferujących usługi w zakresie 
obrotu, konieczne jest wprowadzenie 
nowej kategorii – zorganizowanej 
platformy obrotu (OTF). Ta nowa 
kategoria została zdefiniowana w celu 
objęcia wyłącznie tych przypadków, w 
których istniejące kategorie wydają się 
niewłaściwie opracowane. W związku z 
tym należy zastosować właściwe wymogi 
organizacyjne i zasady przejrzystości 
sprzyjające sprawnemu ujawnianiu cen. 
Nie obejmuje ona platform, w ramach 
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wymogi organizacyjne i zasady 
przejrzystości sprzyjające sprawnemu 
ujawnianiu cen. Nowa kategoria obejmuje 
maklerskie systemy łączenia popytu z 
podażą, które można opisać jako 
wewnętrzne elektroniczne systemy 
kojarzenia prowadzone przez firmę 
inwestycyjną, realizujące zlecenia jednych 
klientów na podstawie zleceń innych 
klientów. Ta nowa kategoria obejmuje 
również systemy umożliwiające obrót 
instrumentami pochodnymi 
kwalifikującymi się do rozliczania i 
posiadającymi dostateczną płynność. Nie 
obejmuje ona platform, w ramach których 
w systemie nie dochodzi do rzeczywistej 
realizacji obrotu ani organizacji, takich jak 
tablice ogłoszeń wykorzystywane do 
ogłaszania chęci zakupu lub sprzedaży, 
inne podmioty dokonujące agregacji lub 
zbierające deklaracje chęci zakupu i 
sprzedaży lub elektroniczne serwisy 
potwierdzające dokonanie zawartej 
transakcji.

których w systemie nie dochodzi do 
rzeczywistej realizacji obrotu ani 
organizacji, takich jak tablice ogłoszeń 
wykorzystywane do ogłaszania chęci 
zakupu lub sprzedaży, inne podmioty 
dokonujące agregacji lub zbierające 
deklaracje chęci zakupu i sprzedaży lub 
elektroniczne serwisy potwierdzające 
dokonanie zawartej transakcji.

Or. en

Poprawka 107
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W przypadku akcji wewnętrzne 
systemy kojarzenia zleceń, które nie 
podlegają przednegocjacyjnym regułom 
przejrzystości, wymagają zezwolenia 
właściwego organu. Właściwy organ 
powinien w szczególności dopilnować, aby 
żaden uczestnik systemu nie znalazł się w 
uprzywilejowanej pozycji w odniesieniu do 
informacji lub realizacji zleceń.
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Or. fr

Poprawka 108
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) W celu zagwarantowania jakości 
procesu kształtowania się cen na rynkach 
giełdowych należy ustanowić przepis 
zapewniający, że wewnętrzne systemy 
kojarzenia zleceń, które nie podlegają 
przednegocjacyjnym regułom 
przejrzystości, nie absorbują zbyt dużego 
wolumenu zleceń w stosunku do 
całkowitej wielkości rynku. W tym celu 
nie należy zezwalać na łączenie tego 
rodzaju systemów oraz należy określić, że 
powyżej określonego progu systemy te 
będą musiały uzyskać status MTF lub, w 
stosownych przypadkach, status rynku 
regulowanego. EUNGiPW opracowuje 
standardy techniczne w celu ustalenia 
tego progu.

Or. fr

Poprawka 109
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) „Wewnętrzne systemy kojarzenia 
zleceń” oznaczają każdy elektroniczny 
system kojarzenia zleceń w odniesieniu do 
akcji lub podobnych papierów 
wartościowych, prowadzony przez firmę 
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inwestycyjną w celu umożliwienia 
krzyżowej realizacji zleceń swoich 
klientów i, w stosownych przypadkach, 
realizacji zleceń na własny rachunek.

Or. fr

Poprawka 110
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ta nowa kategoria zorganizowanej 
platformy obrotu będzie stanowić 
uzupełnienie istniejących rodzajów 
systemów obrotu. Rynki regulowane oraz 
wielostronne platformy obrotu 
charakteryzują się nieuznaniową realizacją 
transakcji, natomiast podmiot prowadzący 
zorganizowaną platformę obrotu powinien 
mieć swobodę decydowania o tym, w jaki 
sposób transakcja ma być realizowana. W 
związku z tym zasady prowadzenia 
działalności, obowiązki w zakresie 
najlepszego realizowania zleceń oraz 
obsługi zleceń klientów powinny mieć 
zastosowanie do transakcji zawieranych na 
OTF prowadzonych przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku. 
Ponieważ jednak OTF stanowi autentyczną 
platformę obrotu, podmiot prowadzący 
taką platformę powinien zachowywać 
neutralność. Oznacza to, że podmiot 
prowadzący OTF nie powinien mieć 
możliwości realizowania w ramach OTF 
dowolnej transakcji na podstawie 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
składanych przez wiele podmiotów, w tym 
zleceń klientów zbieranych w systemie, w 
oparciu o swój własny kapitał. Wyłącza to 
także wspomniane podmioty z możliwości 
występowania w roli podmiotów 

(8) Ta nowa kategoria zorganizowanej 
platformy obrotu będzie stanowić 
uzupełnienie istniejących rodzajów 
systemów obrotu. Rynki regulowane oraz 
wielostronne platformy obrotu 
charakteryzują się nieuznaniową realizacją 
transakcji, natomiast podmiot prowadzący 
zorganizowaną platformę obrotu powinien 
mieć swobodę decydowania o tym, w jaki 
sposób transakcja ma być realizowana. W 
związku z tym zasady prowadzenia 
działalności, obowiązki w zakresie 
najlepszego realizowania zleceń oraz 
obsługi zleceń klientów powinny mieć 
zastosowanie do transakcji zawieranych na 
OTF prowadzonych przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku. 
Ponieważ jednak OTF stanowi autentyczną 
platformę obrotu, podmiot prowadzący 
taką platformę powinien zachowywać 
neutralność. Oznacza to, że podmiot 
prowadzący OTF nie powinien mieć 
możliwości realizowania w ramach OTF 
dowolnej transakcji na podstawie 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
składanych przez wiele podmiotów, w tym 
zleceń klientów zbieranych w systemie, w 
oparciu o swój własny kapitał, innych niż
zlecenia odnoszące się do działalności 
animatora rynku. Wyłącza to także 
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systematycznie internalizujących 
transakcje w ramach prowadzonej przez 
siebie OTF.

wspomniane podmioty z możliwości 
występowania w roli podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje w ramach prowadzonej przez 
siebie OTF. W związku z tym podmiot 
prowadzący OTF powinien podlegać 
takim samym obowiązkom co MTF w 
odniesieniu do prawidłowego zarządzania 
potencjalnymi konfliktami interesu. W 
ramach tego rodzaju obowiązków podmiot 
prowadzący OTF powinien zapewnić 
operacyjne rozdzielenie pomiędzy swoją 
OTF i wszelkimi transakcjami 
przeprowadzanymi na własny rachunek, 
tak aby zapewnić sprawiedliwą, 
prawidłową i skuteczną współpracę wielu 
osób trzecich ogłaszających chęci zakupu 
lub sprzedaży w systemie (w tym tych, 
które odnoszą się do własnego kapitału 
podmiotu).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wymaga wprowadzenia w kontekście OTF rozsądnych ustaleń dotyczących 
zarządzania konfliktami interesu, takich jak te odnoszące się do MTF. Ważne jest, aby 
podmiot prowadzący OTF zachował swoją neutralności w zakresie realizacji zleceń klientów 
w oparciu o własny kapitał, a także, biorąc pod uwagę to, że obecne ustalenia dotyczące 
zarządzania konfliktami interesów w odniesieniu do MTF wydają się skuteczne, takie same 
wymogi należy wprowadzić również w odniesieniu do OTF.

Poprawka 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ta nowa kategoria zorganizowanej 
platformy obrotu będzie stanowić 
uzupełnienie istniejących rodzajów
systemów obrotu. Rynki regulowane oraz
wielostronne platformy obrotu 
charakteryzują się nieuznaniową realizacją 

(8) Należy wyjaśnić istniejące rodzaje 
systemów obrotu, aby zapewnić, że 
wszystkie transakcje wielostronne i 
dwustronne podlegają tym samym 
zasadom. W ramach definicji rynków 
regulowanych oraz wielostronnych 



PE489.472v01-00 22/190 AM\901839PL.doc

PL

transakcji, natomiast podmiot prowadzący 
zorganizowaną platformę obrotu powinien 
mieć swobodę decydowania o tym, w jaki 
sposób transakcja ma być realizowana. W 
związku z tym zasady prowadzenia 
działalności, obowiązki w zakresie 
najlepszego realizowania zleceń oraz 
obsługi zleceń klientów powinny mieć 
zastosowanie do transakcji zawieranych na 
OTF prowadzonych przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku. 
Ponieważ jednak OTF stanowi 
autentyczną platformę obrotu, podmiot 
prowadzący taką platformę powinien 
zachowywać neutralność. Oznacza to, że 
podmiot prowadzący OTF nie powinien 
mieć możliwości realizowania w ramach 
OTF dowolnej transakcji na podstawie 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
składanych przez wiele podmiotów, w tym 
zleceń klientów zbieranych w systemie, w 
oparciu o swój własny kapitał. Wyłącza to 
także wspomniane podmioty z możliwości 
występowania w roli podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje w ramach prowadzonej przez 
siebie OTF.

platform obrotu, a także w ramach ich 
systemów, należy w szczególności 
wyjaśnić, że obydwa systemy obrotu 
muszą charakteryzować się nieuznaniową 
realizacją transakcji. Nieuznaniowa 
realizacja transakcji na rynku 
regulowanym lub MTF jest w pełni 
odrębna od wymogów w zakresie 
bezpośredniego kontaktu z klientem 
nakładanych na pośredników 
realizujących zlecenia klientów oraz 
uzupełnia te wymogi. W związku z tym 
zasady prowadzenia działalności, 
obowiązki w zakresie najlepszego 
realizowania zleceń oraz obsługi zleceń 
klientów nadal powinny mieć 
zastosowanie do transakcji zawieranych na 
rynku regulowanym lub na MTF
prowadzonych przez firmę inwestycyjną 
lub operatora rynku. Ponieważ jednak 
obowiązki regulacyjne związane z obsługą 
platformy obrotu na rynku różnią się od 
obowiązków nakładanych na pośrednika 
w odniesieniu do bezpośredniego kontaktu 
z klientem, obydwa rodzaje platform nadal 
muszą podlegać wymogowi nieuznaniowej 
realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że nieuznaniowa realizacja jest podstawowym elementem unijnej regulacji 
rynków, z której nie można zrezygnować. Celem tej poprawki jest zapewnienie, że wszystkie 
wielostronne platformy obrotu, zarówno rynki regulowane, jak i MTF, nadal charakteryzują 
się nieuznaniową realizacją.

Poprawka 112
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ta nowa kategoria zorganizowanej (8) Ta nowa kategoria zorganizowanej 
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platformy obrotu będzie stanowić 
uzupełnienie istniejących rodzajów 
systemów obrotu. Rynki regulowane oraz 
wielostronne platformy obrotu 
charakteryzują się nieuznaniową realizacją 
transakcji, natomiast podmiot prowadzący 
zorganizowaną platformę obrotu powinien 
mieć swobodę decydowania o tym, w jaki 
sposób transakcja ma być realizowana. W 
związku z tym zasady prowadzenia 
działalności, obowiązki w zakresie 
najlepszego realizowania zleceń oraz 
obsługi zleceń klientów powinny mieć 
zastosowanie do transakcji zawieranych na 
OTF prowadzonych przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku. 
Ponieważ jednak OTF stanowi autentyczną 
platformę obrotu, podmiot prowadzący 
taką platformę powinien zachowywać 
neutralność. Oznacza to, że podmiot 
prowadzący OTF nie powinien mieć 
możliwości realizowania w ramach OTF 
dowolnej transakcji na podstawie 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
składanych przez wiele podmiotów, w tym 
zleceń klientów zbieranych w systemie, w 
oparciu o swój własny kapitał. Wyłącza to 
także wspomniane podmioty z możliwości 
występowania w roli podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje w ramach prowadzonej przez 
siebie OTF.

platformy obrotu będzie stanowić 
uzupełnienie istniejących rodzajów 
systemów obrotu. Rynki regulowane oraz 
wielostronne platformy obrotu 
charakteryzują się nieuznaniową realizacją 
transakcji, natomiast podmiot prowadzący 
zorganizowaną platformę obrotu powinien 
mieć swobodę decydowania o tym, w jaki 
sposób transakcja ma być realizowana. W 
związku z tym zasady prowadzenia 
działalności, obowiązki w zakresie 
najlepszego realizowania zleceń oraz 
obsługi zleceń klientów powinny mieć 
zastosowanie do transakcji zawieranych na 
OTF prowadzonych przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku. 
Ponieważ jednak OTF stanowi autentyczną 
platformę obrotu, podmiot prowadzący 
taką platformę powinien zachowywać 
neutralność. Powinno to wyłączać 
wspomniane podmioty z możliwości 
występowania w roli podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje w ramach prowadzonej przez 
siebie OTF. W szczególnych 
okolicznościach OTF powinna móc 
wykorzystywać swój własny kapitał na 
potrzeby ułatwiania realizacji zleceń 
klientów, zwłaszcza na mniej płynnych 
rynkach oraz na rynkach o mniejszej 
liczbie uczestników. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku rynków 
nieudziałowych.

Or. en

Uzasadnienie

Dla działania OTF konieczne jest, by firma inwestycyjna korzystała z kapitału własnego, 
ponieważ firmy kupujące nie chcą stać się kontrahentami, narażając w ten sposób cały proces 
na niedopuszczalne ryzyko. Z tego powodu podmiot prowadzący OTF musi mieć możliwość 
korzystania z kapitału własnego, aby ułatwić transakcje klienta oraz zrównoważyć ryzyko, 
jakie wiąże się z realizowaniem zleceń klienta.

Poprawka 113
Sylvie Goulard



PE489.472v01-00 24/190 AM\901839PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ta nowa kategoria zorganizowanej 
platformy obrotu będzie stanowić 
uzupełnienie istniejących rodzajów
systemów obrotu. Rynki regulowane oraz 
wielostronne platformy obrotu 
charakteryzują się nieuznaniową 
realizacją transakcji, natomiast podmiot 
prowadzący zorganizowaną platformę 
obrotu powinien mieć swobodę 
decydowania o tym, w jaki sposób 
transakcja ma być realizowana. W 
związku z tym zasady prowadzenia 
działalności, obowiązki w zakresie 
najlepszego realizowania zleceń oraz 
obsługi zleceń klientów powinny mieć 
zastosowanie do transakcji zawieranych na 
OTF prowadzonych przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku. 
Ponieważ jednak OTF stanowi 
autentyczną platformę obrotu, podmiot 
prowadzący taką platformę powinien 
zachowywać neutralność. Oznacza to, że 
podmiot prowadzący OTF nie powinien 
mieć możliwości realizowania w ramach 
OTF dowolnej transakcji na podstawie 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
składanych przez wiele podmiotów, w tym 
zleceń klientów zbieranych w systemie, w 
oparciu o swój własny kapitał. Wyłącza to 
także wspomniane podmioty z możliwości 
występowania w roli podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje w ramach prowadzonej przez 
siebie OTF.

(8) Należy wyjaśnić istniejące rodzaje 
systemów obrotu, aby zapewnić, że takie 
same transakcje tym samym zasadom. W 
ramach definicji rynków regulowanych
oraz wielostronnych platform obrotu 
należy w szczególności wyjaśnić, że 
nieuznaniowa realizacja transakcji na 
rynku regulowanym lub MTF jest w pełni 
odrębna od wymogów w zakresie 
bezpośredniego kontaktu z klientem 
nakładanych na pośredników 
realizujących zlecenia klientów oraz 
uzupełnia te wymogi. W związku z tym 
zasady prowadzenia działalności, 
obowiązki w zakresie najlepszego 
realizowania zleceń oraz obsługi zleceń 
klientów nadal powinny mieć 
zastosowanie do transakcji zawieranych na 
rynku regulowanym lub na MTF
prowadzonych przez firmę inwestycyjną 
lub operatora rynku. Ponieważ jednak 
zasady związane z obsługą platformy 
obrotu na rynku różnią się od obowiązków 
nakładanych na pośrednika w odniesieniu 
do bezpośredniego kontaktu z klientem, 
obydwa rodzaje platform nadal muszą 
podlegać wymogowi nieuznaniowej 
realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie platformy obrotu prowadzone przez operatorów rynkowych lub firmy inwestycyjne 
powinny przestrzegać takich samych zasad, w tym zasad dotyczących przejrzystości, 
nieuznaniowej realizacji transakcji, niedyskryminującego dostępu oraz pełnego nadzoru 
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rynku. Rynek, na którym poszczególne platformy nie będą przestrzegały takich samych zasad, 
a w szczególności zasad dotyczących nieuznaniowej realizacji transakcji, będzie zagrażał 
procesowi kształtowania cen w obrocie handlowym oraz ochronie inwestorów.

Poprawka 114
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ta nowa kategoria zorganizowanej 
platformy obrotu będzie stanowić 
uzupełnienie istniejących rodzajów 
systemów obrotu. Rynki regulowane oraz 
wielostronne platformy obrotu 
charakteryzują się nieuznaniową realizacją 
transakcji, natomiast podmiot prowadzący 
zorganizowaną platformę obrotu powinien 
mieć swobodę decydowania o tym, w jaki
sposób transakcja ma być realizowana. W 
związku z tym zasady prowadzenia 
działalności, obowiązki w zakresie 
najlepszego realizowania zleceń oraz 
obsługi zleceń klientów powinny mieć 
zastosowanie do transakcji zawieranych na 
OTF prowadzonych przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku. 
Ponieważ jednak OTF stanowi autentyczną 
platformę obrotu, podmiot prowadzący 
taką platformę powinien zachowywać 
neutralność. Oznacza to, że podmiot 
prowadzący OTF nie powinien mieć 
możliwości realizowania w ramach OTF 
dowolnej transakcji na podstawie 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
składanych przez wiele podmiotów, w tym 
zleceń klientów zbieranych w systemie, w 
oparciu o swój własny kapitał. Wyłącza to 
także wspomniane podmioty z możliwości 
występowania w roli podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje w ramach prowadzonej przez 
siebie OTF.

(8) Ta nowa kategoria zorganizowanej 
platformy obrotu będzie stanowić 
uzupełnienie istniejących rodzajów 
systemów obrotu. Rynki regulowane oraz 
wielostronne platformy obrotu 
charakteryzują się nieuznaniową realizacją 
transakcji, natomiast podmiot prowadzący 
zorganizowaną platformę obrotu powinien 
mieć swobodę decydowania o tym, w jaki 
sposób transakcja ma być realizowana. W 
związku z tym zasady prowadzenia 
działalności, w tym zasady zarządzania 
konfliktami, obowiązki w zakresie 
najlepszego realizowania zleceń oraz 
obsługi zleceń klientów powinny mieć 
zastosowanie do transakcji zawieranych na 
OTF prowadzonych przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku. 
Ponieważ jednak OTF stanowi autentyczną 
platformę obrotu, podmiot prowadzący 
taką platformę powinien zachowywać 
neutralność. Oznacza to, że podmiot 
prowadzący OTF nie powinien mieć 
możliwości realizowania w ramach OTF 
dowolnej transakcji na podstawie 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
składanych przez wiele podmiotów, w tym 
zleceń klientów zbieranych w systemie, w 
oparciu o swój własny kapitał, z wyjątkiem 
przypadków, w których kapitał własny jest 
wykorzystywany na potrzeby ułatwiania 
realizacji zleceń klientów. 



PE489.472v01-00 26/190 AM\901839PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 115
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ta nowa kategoria zorganizowanej 
platformy obrotu będzie stanowić 
uzupełnienie istniejących rodzajów 
systemów obrotu. Rynki regulowane oraz 
wielostronne platformy obrotu 
charakteryzują się nieuznaniową 
realizacją transakcji, natomiast podmiot 
prowadzący zorganizowaną platformę 
obrotu powinien mieć swobodę 
decydowania o tym, w jaki sposób 
transakcja ma być realizowana. W 
związku z tym zasady prowadzenia 
działalności, obowiązki w zakresie 
najlepszego realizowania zleceń oraz 
obsługi zleceń klientów powinny mieć 
zastosowanie do transakcji zawieranych na 
OTF prowadzonych przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku. 
Ponieważ jednak OTF stanowi 
autentyczną platformę obrotu, podmiot 
prowadzący taką platformę powinien 
zachowywać neutralność. Oznacza to, że 
podmiot prowadzący OTF nie powinien 
mieć możliwości realizowania w ramach 
OTF dowolnej transakcji na podstawie 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
składanych przez wiele podmiotów, w tym 
zleceń klientów zbieranych w systemie, w 
oparciu o swój własny kapitał. Wyłącza to 
także wspomniane podmioty z możliwości 
występowania w roli podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje w ramach prowadzonej przez 
siebie OTF.

(8) Należy wyjaśnić istniejące rodzaje
rynków regulowanych, MTF i podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje, aby zapewnić, że wszystkie 
transakcje wielostronne i dwustronne 
podlegają takim samym zasadom. W 
ramach definicji rynków regulowanych
oraz wielostronnych platform obrotu, a 
także w ramach ich systemów, należy w 
szczególności wyjaśnić, że obydwa systemy 
obrotu muszą charakteryzować się 
nieuznaniową realizacją transakcji. W 
związku z tym oprócz innych zasad 
rynkowych zasady prowadzenia 
działalności, obowiązki w zakresie 
najlepszego realizowania zleceń oraz 
obsługi zleceń klientów nadal powinny 
mieć zastosowanie do transakcji 
zawieranych na rynku regulowanym lub 
na MTF prowadzonych przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku.

Or. en
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Poprawka 116
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ta nowa kategoria zorganizowanej 
platformy obrotu będzie stanowić 
uzupełnienie istniejących rodzajów 
systemów obrotu. Rynki regulowane oraz 
wielostronne platformy obrotu 
charakteryzują się nieuznaniową realizacją 
transakcji, natomiast podmiot prowadzący 
zorganizowaną platformę obrotu powinien 
mieć swobodę decydowania o tym, w jaki 
sposób transakcja ma być realizowana. W 
związku z tym zasady prowadzenia 
działalności, obowiązki w zakresie 
najlepszego realizowania zleceń oraz 
obsługi zleceń klientów powinny mieć 
zastosowanie do transakcji zawieranych na 
OTF prowadzonych przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku. 
Ponieważ jednak OTF stanowi autentyczną 
platformę obrotu, podmiot prowadzący 
taką platformę powinien zachowywać 
neutralność. Oznacza to, że podmiot 
prowadzący OTF nie powinien mieć 
możliwości realizowania w ramach OTF 
dowolnej transakcji na podstawie 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
składanych przez wiele podmiotów, w tym 
zleceń klientów zbieranych w systemie, w 
oparciu o swój własny kapitał. Wyłącza to 
także wspomniane podmioty z możliwości 
występowania w roli podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje w ramach prowadzonej przez 
siebie OTF.

(8) Ta nowa kategoria zorganizowanej 
platformy obrotu będzie stanowić 
uzupełnienie istniejących rodzajów 
systemów obrotu. Rynki regulowane oraz 
wielostronne platformy obrotu 
charakteryzują się nieuznaniową realizacją 
transakcji, natomiast podmiot prowadzący 
zorganizowaną platformę obrotu dostępną 
wyłącznie dla swoich klientów, z 
wyłączeniem instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych, powinien mieć swobodę 
decydowania o tym, w jaki sposób 
transakcja ma być realizowana. W związku 
z tym zasady prowadzenia działalności, 
obowiązki w zakresie najlepszego 
realizowania zleceń oraz obsługi zleceń 
klientów powinny mieć zastosowanie do 
transakcji zawieranych na OTF dostępnej 
wyłącznie dla swoich klientów,
prowadzonych przez firmę inwestycyjną 
lub operatora rynku. Ponieważ jednak OTF 
stanowi autentyczną platformę obrotu, 
podmiot prowadzący taką platformę 
powinien zachowywać neutralność. 
Oznacza to, że podmiot prowadzący OTF, 
która zapewnia zorganizowaną realizację 
zleceń i organizację obrotu instrumentami 
kapitałowymi, nie powinien mieć 
możliwości realizowania w ramach OTF 
dowolnej transakcji na podstawie 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
składanych przez wiele podmiotów, w tym 
zleceń klientów zbieranych w systemie, w 
oparciu o swój własny kapitał. Wyłącza to 
także wspomniane podmioty z możliwości 
występowania w roli podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje w ramach prowadzonej przez 
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siebie OTF.

Or. en

Poprawka 117
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Cały obrót zorganizowany powinien 
odbywać się w systemach regulowanych i 
być w pełni przejrzysty, zarówno w 
aspekcie przed-, jak i potransakcyjnym. 
Wymogi w zakresie przejrzystości muszą 
więc stosować się do wszystkich rodzajów 
systemów obrotu oraz do wszystkich 
instrumentów finansowych będących 
przedmiotem obrotu w tych systemach.

(9) Cały obrót zorganizowany powinien 
odbywać się w systemach regulowanych i 
być maksymalnie przejrzysty, zarówno w 
aspekcie przed-, jak i potransakcyjnym. 
Odpowiednio zróżnicowane wymogi w 
zakresie przejrzystości muszą więc 
stosować się do wszystkich rodzajów 
systemów obrotu oraz do wszystkich 
instrumentów finansowych będących 
przedmiotem obrotu w tych systemach.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst punktu 9 preambuły powinien odpowiadać punktom 12 i 14 preambuły. Sformułowanie 
w pełni wskazuje, że zróżnicowanie nie jest zakładane.

Poprawka 118
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Cały obrót zorganizowany powinien 
odbywać się w systemach regulowanych i 
być w pełni przejrzysty, zarówno w 
aspekcie przed-, jak i potransakcyjnym. 
Wymogi w zakresie przejrzystości muszą 

(9) Cały obrót zorganizowany powinien 
odbywać się w systemach regulowanych i 
być w pełni przejrzysty, w stosownych 
przypadkach, zarówno w aspekcie przed-, 
jak i potransakcyjnym. Wymogi w zakresie 
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więc stosować się do wszystkich rodzajów 
systemów obrotu oraz do wszystkich 
instrumentów finansowych będących 
przedmiotem obrotu w tych systemach.

przejrzystości muszą więc stosować się do 
wszystkich rodzajów systemów obrotu 
oraz do wszystkich instrumentów 
finansowych będących przedmiotem 
obrotu w tych systemach.

Or. en

Poprawka 119
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Kryzys finansowy ujawnił szczególne 
słabości w sposobie udostępniania 
uczestnikom rynku informacji o 
możliwościach handlowych i cenach 
instrumentów finansowych innych niż 
akcje, a mianowicie w zakresie momentu 
udostępniania informacji, stopnia ich 
szczegółowości, zasady równego dostępu i 
rzetelności. Należy w związku z tym 
wprowadzić wymogi przejrzystości przed-
i potransakcyjnej uwzględniające różne 
cechy i strukturę rynku konkretnych typów 
instrumentów innych niż akcje. Aby 
zapewnić solidne ramy przejrzystości dla 
wszystkich odnośnych instrumentów, 
należy zastosować je do obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych mających prospekt emisyjny 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym bądź będących przedmiotem 
obrotu na wielostronnej platformie obrotu 
(MTF) lub na zorganizowanej platformie 
obrotu (OTF), do instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
lub dopuszczonych do obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF i OTF lub 
zakwalifikowanych do centralnego 
rozliczania, jak również – w przypadku 
przejrzystości potransakcyjnej – do 

(12) Kryzys finansowy ujawnił szczególne 
słabości w sposobie udostępniania 
uczestnikom rynku informacji o 
możliwościach handlowych i cenach 
instrumentów finansowych innych niż 
akcje, a mianowicie w zakresie momentu 
udostępniania informacji, stopnia ich 
szczegółowości, zasady równego dostępu i 
rzetelności. Należy w związku z tym 
wprowadzić wymogi przejrzystości przed-
i potransakcyjnej uwzględniające różne 
cechy i strukturę rynku konkretnych typów 
instrumentów innych niż akcje. Aby 
zapewnić solidne ramy przejrzystości dla 
wszystkich odnośnych instrumentów, 
należy zastosować je do obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych mających prospekt emisyjny 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym bądź będących przedmiotem 
obrotu na wielostronnej platformie obrotu 
(MTF) lub na zorganizowanej platformie 
obrotu (OTF), do instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
lub dopuszczonych do obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF i OTF lub 
zakwalifikowanych do centralnego 
rozliczania, jak również – w przypadku 
przejrzystości potransakcyjnej – do 
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instrumentów pochodnych zgłoszonych do 
repozytoriów transakcji. Obowiązkami w 
zakresie przejrzystości nie byłyby więc 
objęte jedynie instrumenty finansowe 
będące przedmiotem obrotu wyłącznie na 
rynku pozagiełdowym, uznawane za 
szczególnie niepłynne lub o specyficznej 
konstrukcji.

instrumentów pochodnych zgłoszonych do 
repozytoriów transakcji. Obowiązkami w 
zakresie przejrzystości przed- i 
potransakcyjnej nie byłyby więc objęte 
jedynie instrumenty finansowe będące 
przedmiotem obrotu wyłącznie na rynku 
pozagiełdowym, uznawane za posiadające 
niedostateczną płynność lub o 
specyficznym charakterze.

Or. en

Uzasadnienie

Płynność ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wystarczającego poziomu przychodów dla 
emerytów i inwestorów ostatecznych. Wymuszanie przejrzystości przedtransakcyjnej 
doprowadziłoby do zmniejszenia płynności. Przejrzystość potransakcyjna jest niezbędna 
nawet w przypadku obrotu wyłącznie na rynku pozagiełdowym.

Poprawka 120
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Kryzys finansowy ujawnił szczególne 
słabości w sposobie udostępniania 
uczestnikom rynku informacji o 
możliwościach handlowych i cenach 
instrumentów finansowych innych niż 
akcje, a mianowicie w zakresie momentu 
udostępniania informacji, stopnia ich 
szczegółowości, zasady równego dostępu i 
rzetelności. Należy w związku z tym 
wprowadzić wymogi przejrzystości przed-
i potransakcyjnej uwzględniające różne 
cechy i strukturę rynku konkretnych typów 
instrumentów innych niż akcje. Aby 
zapewnić solidne ramy przejrzystości dla 
wszystkich odnośnych instrumentów, 
należy zastosować je do obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych mających prospekt emisyjny 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 

(12) Kryzys finansowy ujawnił szczególne 
słabości w sposobie udostępniania 
uczestnikom rynku informacji o 
możliwościach handlowych i cenach 
instrumentów finansowych innych niż 
akcje, a mianowicie w zakresie momentu 
udostępniania informacji, stopnia ich 
szczegółowości, zasady równego dostępu i 
rzetelności. Należy w związku z tym 
wprowadzić właściwe i aktualne wymogi 
przejrzystości potransakcyjnej 
uwzględniające różne cechy i strukturę 
rynku konkretnych typów instrumentów 
innych niż akcje. Aby zapewnić solidne 
ramy przejrzystości dla wszystkich 
odnośnych instrumentów, należy 
zastosować je do obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych mających prospekt emisyjny 
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regulowanym bądź będących przedmiotem 
obrotu na wielostronnej platformie obrotu 
(MTF) lub na zorganizowanej platformie 
obrotu (OTF), do instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
lub dopuszczonych do obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF i OTF lub 
zakwalifikowanych do centralnego 
rozliczania, jak również – w przypadku 
przejrzystości potransakcyjnej – do 
instrumentów pochodnych zgłoszonych do 
repozytoriów transakcji. Obowiązkami w 
zakresie przejrzystości nie byłyby więc 
objęte jedynie instrumenty finansowe 
będące przedmiotem obrotu wyłącznie na 
rynku pozagiełdowym, uznawane za 
szczególnie niepłynne lub o specyficznej 
konstrukcji.

lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym bądź będących przedmiotem 
obrotu na wielostronnej platformie obrotu 
(MTF) lub na zorganizowanej platformie 
obrotu (OTF), do instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
lub dopuszczonych do obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF i OTF lub 
zakwalifikowanych do centralnego 
rozliczania, jak również – w przypadku 
przejrzystości potransakcyjnej – do 
instrumentów pochodnych zgłoszonych do 
repozytoriów transakcji. Obowiązkami w 
zakresie przejrzystości nie byłyby więc 
objęte jedynie instrumenty finansowe
będące przedmiotem obrotu wyłącznie na 
rynku pozagiełdowym, uznawane za 
szczególnie niepłynne lub o specyficznej 
konstrukcji.

Or. en

Poprawka 121
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Kryzys finansowy ujawnił szczególne 
słabości w sposobie udostępniania 
uczestnikom rynku informacji o 
możliwościach handlowych i cenach 
instrumentów finansowych innych niż 
akcje, a mianowicie w zakresie momentu 
udostępniania informacji, stopnia ich 
szczegółowości, zasady równego dostępu i 
rzetelności. Należy w związku z tym 
wprowadzić wymogi przejrzystości przed-
i potransakcyjnej uwzględniające różne 
cechy i strukturę rynku konkretnych typów 
instrumentów innych niż akcje. Aby 
zapewnić solidne ramy przejrzystości dla 
wszystkich odnośnych instrumentów, 
należy zastosować je do obligacji i 

(12) Kryzys finansowy ujawnił szczególne 
słabości w sposobie udostępniania 
uczestnikom rynku informacji o 
możliwościach handlowych i cenach 
instrumentów finansowych innych niż 
akcje, a mianowicie w zakresie momentu 
udostępniania informacji, stopnia ich 
szczegółowości, zasady równego dostępu i
rzetelności. Należy w związku z tym 
wprowadzić wymogi przejrzystości przed-
i potransakcyjnej uwzględniające różne 
cechy i strukturę rynku konkretnych typów 
instrumentów innych niż akcje. Aby 
zapewnić solidne ramy przejrzystości dla 
wszystkich odnośnych instrumentów, 
należy zastosować je do obligacji i 
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strukturyzowanych produktów 
finansowych mających prospekt emisyjny 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym bądź będących przedmiotem 
obrotu na wielostronnej platformie obrotu 
(MTF) lub na zorganizowanej platformie 
obrotu (OTF), do instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
lub dopuszczonych do obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF i OTF lub 
zakwalifikowanych do centralnego 
rozliczania, jak również – w przypadku 
przejrzystości potransakcyjnej – do 
instrumentów pochodnych zgłoszonych do 
repozytoriów transakcji. Obowiązkami w 
zakresie przejrzystości nie byłyby więc 
objęte jedynie instrumenty finansowe 
będące przedmiotem obrotu wyłącznie na 
rynku pozagiełdowym, uznawane za 
szczególnie niepłynne lub o specyficznej 
konstrukcji.

strukturyzowanych produktów 
finansowych mających prospekt emisyjny 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym bądź będących przedmiotem 
obrotu na wielostronnej platformie obrotu 
(MTF), do instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu lub 
dopuszczonych do obrotu na rynkach 
regulowanych i MTF lub 
zakwalifikowanych do centralnego 
rozliczania, jak również – w przypadku 
przejrzystości potransakcyjnej – do 
instrumentów pochodnych zgłoszonych do 
repozytoriów transakcji. Obowiązkami w 
zakresie przejrzystości nie byłyby więc 
objęte jedynie instrumenty finansowe 
będące przedmiotem obrotu wyłącznie na 
rynku pozagiełdowym, uznawane za 
szczególnie niepłynne lub o specyficznej 
konstrukcji.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie platformy obrotu prowadzone przez operatorów rynkowych lub firmy inwestycyjne 
powinny przestrzegać takich samych zasad, w tym zasad dotyczących przejrzystości, 
nieuznaniowej realizacji transakcji, niedyskryminującego dostępu oraz pełnego nadzoru 
rynku. Rynek, na którym poszczególne platformy nie będą przestrzegały takich samych zasad, 
a w szczególności zasad dotyczących nieuznaniowej realizacji transakcji, będzie zagrażał 
procesowi kształtowania cen w obrocie handlowym oraz ochronie inwestorów.

Poprawka 122
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Kryzys finansowy ujawnił szczególne 
słabości w sposobie udostępniania 
uczestnikom rynku informacji o 
możliwościach handlowych i cenach 
instrumentów finansowych innych niż 

(12) Kryzys finansowy ujawnił szczególne 
słabości w sposobie udostępniania 
uczestnikom rynku informacji o 
możliwościach handlowych i cenach 
instrumentów finansowych innych niż 
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akcje, a mianowicie w zakresie momentu 
udostępniania informacji, stopnia ich 
szczegółowości, zasady równego dostępu i 
rzetelności. Należy w związku z tym 
wprowadzić wymogi przejrzystości przed-
i potransakcyjnej uwzględniające różne 
cechy i strukturę rynku konkretnych typów 
instrumentów innych niż akcje. Aby 
zapewnić solidne ramy przejrzystości dla 
wszystkich odnośnych instrumentów, 
należy zastosować je do obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych mających prospekt emisyjny 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym bądź będących przedmiotem 
obrotu na wielostronnej platformie obrotu 
(MTF) lub na zorganizowanej platformie 
obrotu (OTF), do instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
lub dopuszczonych do obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF i OTF lub 
zakwalifikowanych do centralnego 
rozliczania, jak również – w przypadku 
przejrzystości potransakcyjnej – do 
instrumentów pochodnych zgłoszonych do 
repozytoriów transakcji. Obowiązkami w 
zakresie przejrzystości nie byłyby więc 
objęte jedynie instrumenty finansowe 
będące przedmiotem obrotu wyłącznie na 
rynku pozagiełdowym, uznawane za 
szczególnie niepłynne lub o specyficznej 
konstrukcji.

akcje, a mianowicie w zakresie momentu 
udostępniania informacji, stopnia ich 
szczegółowości, zasady równego dostępu i 
rzetelności. Należy w związku z tym 
wprowadzić wymogi przejrzystości przed-
i potransakcyjnej uwzględniające różne 
cechy i strukturę rynku konkretnych typów 
instrumentów innych niż akcje. Aby 
zapewnić solidne ramy przejrzystości dla 
wszystkich odnośnych instrumentów, 
należy zastosować je do obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych mających prospekt emisyjny 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym oraz będących przedmiotem 
obrotu na wielostronnej platformie obrotu 
(MTF) lub na zorganizowanej platformie 
obrotu (OTF), do instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
lub dopuszczonych do obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF i OTF oraz 
zakwalifikowanych do centralnego 
rozliczania, jak również – w przypadku 
przejrzystości potransakcyjnej – do 
instrumentów pochodnych zgłoszonych do 
repozytoriów transakcji. Obowiązkami w 
zakresie przejrzystości nie byłyby więc 
objęte jedynie instrumenty finansowe 
będące przedmiotem obrotu wyłącznie na 
rynku pozagiełdowym, uznawane za 
posiadające niedostateczną płynność lub o 
specyficznej konstrukcji.

Or. en

Poprawka 123
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Kryzys finansowy ujawnił szczególne 
słabości w sposobie udostępniania 
uczestnikom rynku informacji o 

(12) Kryzys finansowy ujawnił szczególne 
słabości w sposobie udostępniania 
uczestnikom rynku informacji o 
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możliwościach handlowych i cenach 
instrumentów finansowych innych niż 
akcje, a mianowicie w zakresie momentu 
udostępniania informacji, stopnia ich 
szczegółowości, zasady równego dostępu i 
rzetelności. Należy w związku z tym 
wprowadzić wymogi przejrzystości przed-
i potransakcyjnej uwzględniające różne 
cechy i strukturę rynku konkretnych typów 
instrumentów innych niż akcje. Aby 
zapewnić solidne ramy przejrzystości dla 
wszystkich odnośnych instrumentów, 
należy zastosować je do obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych mających prospekt emisyjny 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym bądź będących przedmiotem 
obrotu na wielostronnej platformie obrotu 
(MTF) lub na zorganizowanej platformie 
obrotu (OTF), do instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
lub dopuszczonych do obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF i OTF lub 
zakwalifikowanych do centralnego 
rozliczania, jak również – w przypadku 
przejrzystości potransakcyjnej – do 
instrumentów pochodnych zgłoszonych do 
repozytoriów transakcji. Obowiązkami w 
zakresie przejrzystości nie byłyby więc 
objęte jedynie instrumenty finansowe 
będące przedmiotem obrotu wyłącznie na 
rynku pozagiełdowym, uznawane za 
szczególnie niepłynne lub o specyficznej 
konstrukcji.

możliwościach handlowych i cenach 
instrumentów finansowych innych niż 
akcje, a mianowicie w zakresie momentu 
udostępniania informacji, stopnia ich 
szczegółowości, zasady równego dostępu i 
rzetelności. Należy w związku z tym 
wprowadzić wymogi przejrzystości przed-
i potransakcyjnej uwzględniające różne 
cechy i strukturę rynku konkretnych typów 
instrumentów innych niż akcje. Aby 
zapewnić solidne ramy przejrzystości dla 
wszystkich odnośnych instrumentów, 
należy zastosować je do obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych mających prospekt emisyjny 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym bądź będących przedmiotem 
obrotu na wielostronnej platformie obrotu 
(MTF), do instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu lub 
dopuszczonych do obrotu na rynkach 
regulowanych i MTF lub 
zakwalifikowanych do centralnego 
rozliczania, jak również – w przypadku 
przejrzystości potransakcyjnej – do 
instrumentów pochodnych zgłoszonych do 
repozytoriów transakcji. Obowiązkami w 
zakresie przejrzystości nie byłyby więc 
objęte jedynie instrumenty finansowe 
będące przedmiotem obrotu wyłącznie na 
rynku pozagiełdowym, uznawane za 
szczególnie niepłynne lub o specyficznej 
konstrukcji.

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. 
Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. en

Poprawka 124
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Kryzys finansowy ujawnił szczególne 
słabości w sposobie udostępniania 
uczestnikom rynku informacji o 
możliwościach handlowych i cenach 
instrumentów finansowych innych niż 
akcje, a mianowicie w zakresie momentu 
udostępniania informacji, stopnia ich 
szczegółowości, zasady równego dostępu i 
rzetelności. Należy w związku z tym 
wprowadzić wymogi przejrzystości przed-
i potransakcyjnej uwzględniające różne 
cechy i strukturę rynku konkretnych typów 
instrumentów innych niż akcje. Aby 
zapewnić solidne ramy przejrzystości dla 
wszystkich odnośnych instrumentów, 
należy zastosować je do obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych mających prospekt emisyjny 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym bądź będących przedmiotem 
obrotu na wielostronnej platformie obrotu 
(MTF) lub na zorganizowanej platformie 
obrotu (OTF), do instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
lub dopuszczonych do obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF i OTF lub 
zakwalifikowanych do centralnego 
rozliczania, jak również – w przypadku 
przejrzystości potransakcyjnej – do 
instrumentów pochodnych zgłoszonych do 
repozytoriów transakcji. Obowiązkami w 
zakresie przejrzystości nie byłyby więc 
objęte jedynie instrumenty finansowe 
będące przedmiotem obrotu wyłącznie na 
rynku pozagiełdowym, uznawane za 
szczególnie niepłynne lub o specyficznej 
konstrukcji.

(12) Kryzys finansowy ujawnił szczególne 
słabości w sposobie udostępniania 
uczestnikom rynku informacji o 
możliwościach handlowych i cenach 
instrumentów finansowych innych niż 
akcje, a mianowicie w zakresie momentu 
udostępniania informacji, stopnia ich 
szczegółowości, zasady równego dostępu i 
rzetelności. Należy w związku z tym 
wprowadzić wymogi przejrzystości przed-
i potransakcyjnej uwzględniające różne 
cechy i strukturę rynku konkretnych typów 
instrumentów innych niż akcje. Aby 
zapewnić solidne ramy przejrzystości dla 
wszystkich odnośnych instrumentów, 
należy zastosować je do obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych mających prospekt emisyjny 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym bądź będących przedmiotem 
obrotu na wielostronnej platformie obrotu 
(MTF) lub na zorganizowanej platformie 
obrotu (OTF), do instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
lub dopuszczonych do obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF i OTF lub 
zakwalifikowanych do centralnego 
rozliczania, jak również – w przypadku 
przejrzystości potransakcyjnej – do 
instrumentów pochodnych zgłoszonych do 
repozytoriów transakcji.

Or. en
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Poprawka 125
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Rynek transakcji walutowych ma 
decydujące znaczenie dla wielu 
przedsiębiorstw nastawionych na wywóz. 
W związku z tym istotną rolę odgrywa 
zapewnienie przejrzystości i integralności 
rynku na rynkach transakcji walutowych. 
Zasadom tym w największym stopniu 
może zagrozić nadmierna nieprzejrzystość 
rynków obrotu walutowego instrumentami 
pochodnymi. Wymogi w zakresie 
przejrzystości instrumentów pochodnych 
powinny zatem obejmować również te 
papiery wartościowe, które powodują 
rozliczenie pieniężne określane w 
odniesieniu do walut („swapy walutowe”). 
Z wymogów określonych w niniejszej 
dyrektywie należy jednak wyłączyć obrót 
instrumentami płatniczymi na rynkach 
natychmiastowych transakcji walutowych.

Or. en

Poprawka 126
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W celu zagwarantowania pewności 
prawa należy wyjaśnić, że do celów 
niniejszego rozporządzenia instrumentami 
pochodnymi lub kontraktami na 
instrumenty pochodne nie są umowy 
ubezpieczenia w odniesieniu do kategorii 
działalności określonych w załączniku I 
do dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
(Wypłacalność II), zawarte z zakładem 
ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, 
zakładem ubezpieczeń w państwie trzecim 
lub zakładem reasekuracji w państwie 
trzecim.

Or. en

Poprawka 127
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Przy rozważaniu przejrzystości 
przedtransakcyjnej lub przejrzystości na 
rynkach finansowych instrumentów 
nieudziałowych należy również wziąć pod 
uwagę potrzeby podmiotów 
niefinansowych. Obecnie podmioty 
niefinansowe korzystają z elektronicznych 
platform zapytań ofertowych. Z tych 
elektronicznych platform korzysta 
większość niefinansowych użytkowników 
końcowych i uznaje je za skuteczny 
sposób skierowania zapytania o 
kwotowanie transakcji pochodnych poza 
rynkiem regulowanym do wielu 
kontrahentów finansowych w tym samym 
czasie, co zapewnia konkurencyjne ceny 
oraz prostą i skuteczną metodę zawierania 
transakcji. Celem niniejszego 
rozporządzenia nie jest uniemożliwianie 
obrotu internetowego, ani stosowania tej 
elektronicznej metody zapytania o 
kwotowanie konkretnej transakcji poprzez 
stosowanie w stosunku do nich wymogów 
w zakresie przejrzystości 
przedtransakcyjnej.
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Or. en

Poprawka 128
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapewnić stosowanie jednolitych 
warunków dla różnych systemów obrotu, 
w przypadku systemów różnego typu 
należy stosować te same wymogi w 
zakresie przejrzystości przed- i 
potransakcyjnej. Wymogi w zakresie 
przejrzystości należy zróżnicować w 
zależności od typów instrumentów, w tym 
akcji, obligacji oraz instrumentów 
pochodnych, a także w zależności od 
rodzajów obrotu, w szczególności 
systemów sesyjnych prowadzonych w 
oparciu o arkusze zleceń i systemów 
kierowanych kwotowaniami cen, jak 
również hybrydowych i głosowych 
systemów maklerskich, a ponadto należy 
uwzględnić emisje, wielkość transakcji i
cechy rynków krajowych.

(14) Aby zapewnić stosowanie jednolitych 
warunków dla różnych systemów obrotu, 
w przypadku systemów różnego typu 
należy stosować te same wymogi w 
zakresie przejrzystości przed- i 
potransakcyjnej. Wymogi w zakresie
przejrzystości należy dostosować do 
specyfiki każdego typu instrumentów 
finansowych i rynków oraz w związku z 
tym należy je zróżnicować w zależności od 
typów instrumentów, w tym akcji, obligacji 
oraz instrumentów pochodnych, a także w 
zależności od rodzajów obrotu, w 
szczególności systemów sesyjnych 
prowadzonych w oparciu o arkusze zleceń 
i systemów kierowanych kwotowaniami 
cen, systemów zapytań ofertowych i 
systemów umożliwiających złożenie 
zlecenia za pomocą jednego kliknięcia, jak 
również hybrydowych i głosowych 
systemów maklerskich (tj. model 
rynkowy), a ponadto należy uwzględnić 
emisje, działalność handlową, liczbę i typ 
uczestników rynku, wielkość zleceń lub 
transakcji, cechy rynków krajowych takie 
jak obszar walutowy, typ emitentów, 
wielkość rynku i dojrzałość rynku oraz 
inne ważne kryteria oceny płynności na 
danym rynku.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku mniejszych rynków obligacji liczba uczestników jest ważna, ponieważ płynność 
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jest uzależniona od liczby inwestorów obecnych na rynku. Przy różnicowaniu wymogów w 
zakresie przejrzystości przed- i potransakcyjnej należy umożliwić uwzględnienie rodzaju i 
liczby uczestników rynku. Model „zapytania ofertowego”, który zakłada, że klienci pytają o 
najlepszą cenę instrumentów nieposiadających płynności finansowej wielu dealerów, ma 
również istotne znaczenie dla rynków obligacji.

Poprawka 129
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapewnić stosowanie jednolitych 
warunków dla różnych systemów obrotu, 
w przypadku systemów różnego typu 
należy stosować te same wymogi w
zakresie przejrzystości przed- i 
potransakcyjnej. Wymogi w zakresie 
przejrzystości należy zróżnicować w 
zależności od typów instrumentów, w tym 
akcji, obligacji oraz instrumentów 
pochodnych, a także w zależności od 
rodzajów obrotu, w szczególności 
systemów sesyjnych prowadzonych w 
oparciu o arkusze zleceń i systemów 
kierowanych kwotowaniami cen, jak 
również hybrydowych i głosowych 
systemów maklerskich, a ponadto należy 
uwzględnić emisje, wielkość transakcji i 
cechy rynków krajowych.

(14) Aby zapewnić stosowanie jednolitych 
warunków dla różnych systemów obrotu, 
w przypadku systemów różnego typu 
należy stosować te same wymogi w 
zakresie przejrzystości przed- i 
potransakcyjnej. Wymogi w zakresie 
przejrzystości należy zróżnicować w 
zależności od typów instrumentów, w tym 
akcji, obligacji oraz instrumentów 
pochodnych, a także w zależności od 
rodzajów obrotu, w szczególności 
systemów sesyjnych prowadzonych w 
oparciu o arkusze zleceń, systemów 
kierowanych kwotowaniami cen i 
systemów zapytań ofertowych, jak również 
hybrydowych i głosowych systemów 
maklerskich, a ponadto należy uwzględnić 
emisje, wielkość transakcji i cechy rynków 
krajowych.

Or. en

Poprawka 130
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapewnić stosowanie jednolitych 
warunków dla różnych systemów obrotu, 
w przypadku systemów różnego typu 
należy stosować te same wymogi w 
zakresie przejrzystości przed- i 
potransakcyjnej. Wymogi w zakresie 
przejrzystości należy zróżnicować w 
zależności od typów instrumentów, w tym 
akcji, obligacji oraz instrumentów 
pochodnych, a także w zależności od 
rodzajów obrotu, w szczególności 
systemów sesyjnych prowadzonych w 
oparciu o arkusze zleceń i systemów 
kierowanych kwotowaniami cen, jak 
również hybrydowych i głosowych 
systemów maklerskich, a ponadto należy 
uwzględnić emisje, wielkość transakcji i 
cechy rynków krajowych.

(14) Aby zapewnić stosowanie jednolitych 
warunków dla różnych systemów obrotu, 
w przypadku systemów różnego typu 
należy stosować te same wymogi w 
zakresie przejrzystości przed- i 
potransakcyjnej. Wymogi w zakresie 
przejrzystości należy zróżnicować w 
zależności od typów instrumentów, w tym 
akcji, obligacji oraz instrumentów 
pochodnych, a także w zależności od 
rodzajów obrotu, w szczególności 
systemów sesyjnych prowadzonych w 
oparciu o arkusze zleceń i systemów 
kierowanych kwotowaniami cen takich jak 
zapytania ofertowe, jak również 
hybrydowych i głosowych systemów 
maklerskich, a ponadto należy uwzględnić 
emisje, wielkość transakcji i cechy rynków 
krajowych.

Or. en

Poprawka 131
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Wymogi w zakresie przejrzystości 
powinny być proporcjonalne oraz 
powinny uwzględniać potrzebę 
zachowania właściwej równowagi 
pomiędzy przejrzystością i płynnością, a 
tym samym interesy zarówno inwestorów, 
jak i emitentów obligacji rządowych oraz 
płynność rynkową. Wymogi te nie 
powinny utrudniać utrzymania stabilności 
finansowej, ani osiągnięcia celów 
regulacyjnych, do których zalicza się 
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regulację instytucji finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas ustalania poziomu przejrzystości należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne 
okoliczności i interesy. Wymogi w zakresie przejrzystości nie powinny odzwierciedlać jedynie 
interesów inwestorów. Należy uwzględnić to, że emitenci muszą mieć niskie koszty finansowe, 
a także inne ogólne interesy istotne z perspektywy stabilności finansowej. Zróżnicowanie 
wymogów w zakresie przejrzystości powinno opierać się na zasadach ostrożności i 
proporcjonalności.

Poprawka 132
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Powinno istnieć wyraźne 
rozróżnienie między obrotem 
algorytmicznym prowadzonym przez 
uczestników rynku a wykorzystaniem 
algorytmów w ramach usług 
ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka 
potransakcyjnego takich jak złożone 
usługi w zakresie transakcji. Złożonych 
usług w zakresie transakcji nie należy 
postrzegać jako kategorii obrotu 
algorytmicznego. EUNGiPW powinien 
określić zakres, w jakim systemy obrotu 
oferujące złożone usługi w zakresie 
transakcji powinny podlegać art. 18 ust. 
1-art. 18 ust. 3 oraz art. 20 ust. 3 do celów 
świadczenia tego rodzaju usług.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wyraźne rozróżnienie między obrotem algorytmicznym, którego regulacja jest 
przedmiotem wniosków dotyczących MiFID, a wykorzystaniem narzędzia algorytmicznego 
służącego ograniczeniu ryzyka potransakcyjnego. Dodanie tego punktu preambuły jest 
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niezbędne w celu zapewnienia, że regulacje uwzględniające obawy związane z typem obrotu 
nie uniemożliwiają, ani nie ograniczają w sposób niezamierzony korzystania z narzędzia 
służącego ograniczeniu ryzyka potransakcyjnego.

Poprawka 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza
rynkami regulowanymi, MTF i OTF w
sposób okazjonalny, doraźny i 
nieregularny. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
w sposób zorganizowany, częsty 
i systematyczny, na własny rachunek 
realizują zlecenia klientów poza rynkiem 
regulowanym, MTF lub OTF. Dla 
zapewnienia obiektywnego i skutecznego 
stosowania tej definicji do firm 
inwestycyjnych, należy uwzględnić obrót 
dwustronny z klientami, a kryteria 
jakościowe należy uzupełnić kryteriami 
ilościowymi służącymi identyfikacji firm 
inwestycyjnych objętych wymogiem 
rejestracji w charakterze podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje, które to kryteria zostały 
ustanowione w art. 21 rozporządzenia 
Komisji nr 1287/2006 wprowadzającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 
2004/39/WE. O ile OTF jest systemem lub 
platformą, w ramach której kojarzone są 
deklaracje chęci zakupu lub sprzedaży 
wielu osób trzecich, o tyle podmiotowi
systematycznie internalizującemu 
transakcje nie należy zezwalać na 
kojarzenie deklaracji chęci zakupu lub 

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są w
obrocie pozagiełdowym (OTC). Obrót 
pozagiełdowy oznacza transakcje 
dwustronne poza podmiotami 
systematycznie internalizującymi 
transakcje, realizowane okazjonalnie, 
doraźnie i nieregularnie z uprawnionymi 
kontrahentami i o wolumenie 
przekraczającym standardową wielkość 
rynkową. Każdej platformy nie można 
uznać z definicji za platformę obrotu 
pozagiełdowego, ponieważ nie może mieć 
ona charakteru doraźnego lub 
nieregularnego. Żaden obrót, który łączy 
w sobie cechy obrotu wielostronnego i 
dwustronnego, nie powinien być również 
uważany za obrót poza rynkiem 
regulowanym oraz każdy tego rodzaju 
obrót powinien zostać podzielony na 
oddzielne składniki wielostronne i 
dwustronne. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
zawierają transakcje na własny rachunek w 
sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny, realizując zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym lub 
MTF. Dla zapewnienia obiektywnego i 
skutecznego stosowania tej definicji do 
firm inwestycyjnych, należy uwzględnić 
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sprzedaży zgłaszanych przez osoby trzecie. obrót dwustronny z klientami, a kryteria 
jakościowe należy uzupełnić kryteriami 
ilościowymi służącymi identyfikacji firm 
inwestycyjnych objętych wymogiem 
rejestracji w charakterze podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje, które to kryteria zostały 
ustanowione w art. 21 rozporządzenia 
Komisji nr 1287/2006 wprowadzającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 
2004/39/WE. Podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
zezwalać na kojarzenie deklaracji chęci 
zakupu lub sprzedaży zgłaszanych przez 
osoby trzecie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zlikwidować wszelkie istniejące luki regulacyjne, należy jasno zdefiniować obrót 
pozagiełdowy. W związku z tym istota tego punktu preambuły powinna zostać również 
zawarta w artykule rozporządzenia obejmującym definicje.

Poprawka 134
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF w 
sposób okazjonalny, doraźny i 
nieregularny. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
zawierają transakcje na własny rachunek w 
sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny, realizując zlecenia 

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF w 
sposób doraźny i nieregularny. Podmioty 
systematycznie internalizujące transakcje 
należy zdefiniować jako firmy 
inwestycyjne, które zawierają transakcje na 
własny rachunek w sposób zorganizowany
i systematyczny, realizując zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym, 
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klientów poza rynkiem regulowanym, 
MTF lub OTF. Dla zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania tej 
definicji do firm inwestycyjnych, należy 
uwzględnić obrót dwustronny z klientami, 
a kryteria jakościowe należy uzupełnić 
kryteriami ilościowymi służącymi 
identyfikacji firm inwestycyjnych objętych 
wymogiem rejestracji w charakterze 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje, które to 
kryteria zostały ustanowione w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wprowadzającego środki wykonawcze do 
dyrektywy 2004/39/WE. O ile OTF jest 
systemem lub platformą, w ramach której 
kojarzone są deklaracje chęci zakupu lub 
sprzedaży wielu osób trzecich, o tyle 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
zezwalać na kojarzenie deklaracji chęci 
zakupu lub sprzedaży zgłaszanych przez 
osoby trzecie.

MTF lub OTF. Dla zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania tej 
definicji do firm inwestycyjnych, należy 
uwzględnić obrót dwustronny z klientami, 
a kryteria jakościowe można by uzupełnić 
kryteriami ilościowymi służącymi 
identyfikacji firm inwestycyjnych objętych 
wymogiem rejestracji w charakterze 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje, które to 
kryteria zostały ustanowione w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wprowadzającego środki wykonawcze do 
dyrektywy 2004/39/WE. O ile OTF jest 
systemem lub platformą, w ramach której 
kojarzone są deklaracje chęci zakupu lub 
sprzedaży wielu osób trzecich, o tyle
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
zezwalać na kojarzenie deklaracji chęci 
zakupu lub sprzedaży zgłaszanych przez 
osoby trzecie, za wyjątkiem sytuacji, w 
których są one zgłaszane nieregularnie.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych okolicznościach płynność akcji jest bardzo niewielka, a pozycja przyjęta w 
związku z emisją przez fundusz lub w imieniu klienta jest tak duża, że tylko podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje może ująć ją w swoich księgach, aby 
rozdysponować pozycję pierwotną w transzach za drugim razem. Poprzez dodanie tej 
opcjonalnej i wyjątkowej możliwości utrzymamy płynność na rynku, co przyniesie korzyści 
zwłaszcza MŚP.

Poprawka 135
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
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systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF w 
sposób okazjonalny, doraźny i 
nieregularny. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
w sposób zorganizowany, częsty 
i systematyczny, na własny rachunek 
realizują zlecenia klientów poza rynkiem 
regulowanym, MTF lub OTF. Dla 
zapewnienia obiektywnego i skutecznego 
stosowania tej definicji do firm 
inwestycyjnych, należy uwzględnić obrót 
dwustronny z klientami, a kryteria 
jakościowe należy uzupełnić kryteriami 
ilościowymi służącymi identyfikacji firm 
inwestycyjnych objętych wymogiem 
rejestracji w charakterze podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje, które to kryteria zostały 
ustanowione w art. 21 rozporządzenia 
Komisji nr 1287/2006 wprowadzającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 
2004/39/WE. O ile OTF jest systemem lub 
platformą, w ramach której kojarzone są 
deklaracje chęci zakupu lub sprzedaży 
wielu osób trzecich, o tyle podmiotowi
systematycznie internalizującemu 
transakcje nie należy zezwalać na 
kojarzenie deklaracji chęci zakupu lub 
sprzedaży zgłaszanych przez osoby trzecie.

systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkiem giełdowym, gdzie obrót oznacza 
obrót dwustronny, a także poza rynkami 
regulowanymi i MTF w sposób 
okazjonalny, doraźny i nieregularny z 
uprawnionymi kontrahentami i o 
wolumenie przekraczającym standardową 
wielkość rynkową. Podmioty 
systematycznie internalizujące transakcje 
należy zdefiniować jako firmy 
inwestycyjne, które zawierają transakcje na 
własny rachunek w sposób zorganizowany, 
częsty i systematyczny, realizując zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym lub 
MTF. Dla zapewnienia obiektywnego i 
skutecznego stosowania tej definicji do 
firm inwestycyjnych, należy uwzględnić 
obrót dwustronny z klientami, a kryteria 
jakościowe należy uzupełnić kryteriami 
ilościowymi służącymi identyfikacji firm 
inwestycyjnych objętych wymogiem 
rejestracji w charakterze podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje, które to kryteria zostały 
ustanowione w art. 21 rozporządzenia 
Komisji nr 1287/2006 wprowadzającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 
2004/39/WE. Podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
zezwalać na kojarzenie deklaracji chęci 
zakupu lub sprzedaży zgłaszanych przez 
osoby trzecie.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie platformy obrotu prowadzone przez operatorów rynkowych lub firmy inwestycyjne 
powinny przestrzegać takich samych zasad, w tym zasad dotyczących przejrzystości, 
nieuznaniowej realizacji transakcji, niedyskryminującego dostępu oraz pełnego nadzoru 
rynku. Rynek, na którym poszczególne platformy nie będą przestrzegały takich samych zasad, 
a w szczególności zasad dotyczących nieuznaniowej realizacji transakcji, będzie zagrażał 
procesowi kształtowania cen w obrocie handlowym oraz ochronie inwestorów.
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Poprawka 136
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF w 
sposób okazjonalny, doraźny i 
nieregularny. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
zawierają transakcje na własny rachunek w 
sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny, realizując zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym,
MTF lub OTF. Dla zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania tej 
definicji do firm inwestycyjnych, należy 
uwzględnić obrót dwustronny z klientami, 
a kryteria jakościowe należy uzupełnić 
kryteriami ilościowymi służącymi 
identyfikacji firm inwestycyjnych objętych 
wymogiem rejestracji w charakterze 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje, które to 
kryteria zostały ustanowione w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wprowadzającego środki wykonawcze do 
dyrektywy 2004/39/WE. O ile OTF jest 
systemem lub platformą, w ramach której 
kojarzone są deklaracje chęci zakupu lub 
sprzedaży wielu osób trzecich, o tyle 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
zezwalać na kojarzenie deklaracji chęci 
zakupu lub sprzedaży zgłaszanych przez 
osoby trzecie.

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi i MTF w sposób 
okazjonalny, doraźny i nieregularny. 
Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje należy zdefiniować jako firmy 
inwestycyjne, które zawierają transakcje na 
własny rachunek w sposób zorganizowany, 
częsty i systematyczny, realizując zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym lub
MTF. Dla zapewnienia obiektywnego i 
skutecznego stosowania tej definicji do 
firm inwestycyjnych, kryteria jakościowe 
należy uzupełnić kryteriami ilościowymi 
służącymi identyfikacji firm 
inwestycyjnych objętych wymogiem 
rejestracji w charakterze podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje, które to kryteria zostały 
ustanowione w art. 21 rozporządzenia 
Komisji nr 1287/2006 wprowadzającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 
2004/39/WE. W przypadku rynków 
giełdowych kryteria te powinny być 
określane dla poszczególnych akcji; w 
przypadku rynków pozagiełdowych 
kryteria te powinny być natomiast 
określane dla każdej kategorii aktywów. 
Wprowadzenie kryteriów ilościowych 
powinno pomóc w ocenie tego, czy dana 
działalność odgrywa ważną rolę 
gospodarczą jako podmiot systematycznie 
internalizujący transakcje 
przedsiębiorstwa na rzecz samej instytucji 
lub rynku, biorąc pod uwagę albo 
właściwy udział w działalności samego 
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przedsiębiorstwa, albo udział w 
działalności handlowej w odniesieniu do 
poszczególnych akcji lub kategorii 
aktywów innych niż akcje.

Or. de

Uzasadnienie

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Poprawka 137
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF w 
sposób okazjonalny, doraźny i 
nieregularny. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
zawierają transakcje na własny rachunek w 
sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny, realizując zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym, 
MTF lub OTF. Dla zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania tej 
definicji do firm inwestycyjnych, należy 
uwzględnić obrót dwustronny z klientami, 
a kryteria jakościowe należy uzupełnić 

(16) Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które
zawierają transakcje na własny rachunek w 
sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny, realizując zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym, 
MTF lub OTF. Dla zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania tej 
definicji do firm inwestycyjnych, należy 
uwzględnić wynikający z realizacji 
zlecenia obrót dwustronny z klientami, a 
kryteria jakościowe należy uzupełnić 
kryteriami ilościowymi służącymi 
identyfikacji firm inwestycyjnych objętych 
wymogiem rejestracji w charakterze 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje, które to 
kryteria zostały ustanowione w art. 21 
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kryteriami ilościowymi służącymi 
identyfikacji firm inwestycyjnych objętych 
wymogiem rejestracji w charakterze 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje, które to 
kryteria zostały ustanowione w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wprowadzającego środki wykonawcze do 
dyrektywy 2004/39/WE. O ile OTF jest 
systemem lub platformą, w ramach której 
kojarzone są deklaracje chęci zakupu lub 
sprzedaży wielu osób trzecich, o tyle 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
zezwalać na kojarzenie deklaracji chęci 
zakupu lub sprzedaży zgłaszanych przez 
osoby trzecie.

rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wprowadzającego środki wykonawcze do 
dyrektywy 2004/39/WE.

Or. en

Uzasadnienie

System obejmujący podmioty systematycznie internalizujące transakcje powinien mieć jasny i 
wyraźny związek z realizacją zleceń zgodnie z definicją zawartą w art. 2.1 ust. 3 MiFIR.

Poprawka 138
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF w 
sposób okazjonalny, doraźny i 
nieregularny. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
zawierają transakcje na własny rachunek w 
sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny, realizując zlecenia 

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF w 
sposób okazjonalny, doraźny i 
nieregularny. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
zawierają transakcje na własny rachunek w 
sposób zorganizowany, regularny i 
systematyczny, realizując zlecenia 
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klientów poza rynkiem regulowanym, 
MTF lub OTF. Dla zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania tej 
definicji do firm inwestycyjnych, należy 
uwzględnić obrót dwustronny z klientami, 
a kryteria jakościowe należy uzupełnić 
kryteriami ilościowymi służącymi 
identyfikacji firm inwestycyjnych objętych 
wymogiem rejestracji w charakterze 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje, które to 
kryteria zostały ustanowione w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wprowadzającego środki wykonawcze do 
dyrektywy 2004/39/WE. O ile OTF jest 
systemem lub platformą, w ramach której 
kojarzone są deklaracje chęci zakupu lub 
sprzedaży wielu osób trzecich, o tyle 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
zezwalać na kojarzenie deklaracji chęci 
zakupu lub sprzedaży zgłaszanych przez 
osoby trzecie.

klientów poza rynkiem regulowanym, 
MTF lub OTF. Dla zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania tej 
definicji do firm inwestycyjnych, należy 
uwzględnić obrót dwustronny z klientami, 
a kryteria jakościowe należy uzupełnić 
kryteriami ilościowymi służącymi 
identyfikacji firm inwestycyjnych objętych 
wymogiem rejestracji w charakterze 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje, które to 
kryteria zostały ustanowione w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wprowadzającego środki wykonawcze do 
dyrektywy 2004/39/WE. O ile OTF jest 
systemem lub platformą, w ramach której 
kojarzone są deklaracje chęci zakupu lub 
sprzedaży wielu osób trzecich, o tyle 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
zezwalać na kojarzenie deklaracji chęci 
zakupu lub sprzedaży zgłaszanych przez 
osoby trzecie.

Or. en

Poprawka 139
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF w 
sposób okazjonalny, doraźny i 
nieregularny. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
w sposób zorganizowany, częsty 
i systematyczny, na własny rachunek 

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są w 
obrocie pozagiełdowym. Podmioty 
systematycznie internalizujące transakcje 
należy zdefiniować jako firmy 
inwestycyjne, które zawierają transakcje na 
własny rachunek w sposób zorganizowany, 
częsty i systematyczny, realizując zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym lub
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realizują zlecenia klientów poza rynkiem 
regulowanym, MTF lub OTF. Dla 
zapewnienia obiektywnego i skutecznego 
stosowania tej definicji do firm 
inwestycyjnych, należy uwzględnić obrót 
dwustronny z klientami, a kryteria 
jakościowe należy uzupełnić kryteriami 
ilościowymi służącymi identyfikacji firm 
inwestycyjnych objętych wymogiem 
rejestracji w charakterze podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje, które to kryteria zostały 
ustanowione w art. 21 rozporządzenia 
Komisji nr 1287/2006 wprowadzającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 
2004/39/WE. O ile OTF jest systemem lub 
platformą, w ramach której kojarzone są 
deklaracje chęci zakupu lub sprzedaży 
wielu osób trzecich, o tyle podmiotowi
systematycznie internalizującemu 
transakcje nie należy zezwalać na 
kojarzenie deklaracji chęci zakupu lub 
sprzedaży zgłaszanych przez osoby trzecie.

MTF. Dla zapewnienia obiektywnego i 
skutecznego stosowania tej definicji do 
firm inwestycyjnych, należy uwzględnić 
obrót dwustronny z klientami, a kryteria 
jakościowe należy uzupełnić kryteriami 
ilościowymi służącymi identyfikacji firm 
inwestycyjnych objętych wymogiem 
rejestracji w charakterze podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje, które to kryteria zostały 
ustanowione w art. 21 rozporządzenia 
Komisji nr 1287/2006 wprowadzającego 
środki wykonawcze do dyrektywy 
2004/39/WE. Podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
zezwalać na kojarzenie deklaracji chęci 
zakupu lub sprzedaży zgłaszanych przez 
osoby trzecie.

Or. en

Poprawka 140
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Firmę inwestycyjną realizującą 
zlecenia klientów w oparciu o własny 
kapitał należy uznać za podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
chyba że transakcje realizowane są poza 
rynkami regulowanymi, MTF i OTF w 
sposób okazjonalny, doraźny i 
nieregularny. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
zawierają transakcje na własny rachunek w 
sposób zorganizowany, częsty i 

(16) Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje należy 
zdefiniować jako firmy inwestycyjne, które 
zawierają transakcje na własny rachunek w 
sposób dwustronny, zorganizowany, częsty 
i systematyczny, realizując zlecenia 
klientów profesjonalnych lub detalicznych 
dotyczące określonych kategorii 
instrumentów finansowych poza rynkiem 
regulowanym, MTF lub OTF. Dla 
zapewnienia obiektywnego i skutecznego 
stosowania tej definicji do firm 
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systematyczny, realizując zlecenia 
klientów poza rynkiem regulowanym, 
MTF lub OTF. Dla zapewnienia 
obiektywnego i skutecznego stosowania tej 
definicji do firm inwestycyjnych, należy 
uwzględnić obrót dwustronny z klientami, 
a kryteria jakościowe należy uzupełnić 
kryteriami ilościowymi służącymi 
identyfikacji firm inwestycyjnych objętych 
wymogiem rejestracji w charakterze 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje, które to 
kryteria zostały ustanowione w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wprowadzającego środki wykonawcze do 
dyrektywy 2004/39/WE. O ile OTF jest 
systemem lub platformą, w ramach której 
kojarzone są deklaracje chęci zakupu lub 
sprzedaży wielu osób trzecich, o tyle 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
zezwalać na kojarzenie deklaracji chęci 
zakupu lub sprzedaży zgłaszanych przez 
osoby trzecie.

inwestycyjnych, należy uwzględnić obrót 
dwustronny prowadzony w wyniku 
realizacji zlecenia z klientami 
profesjonalnymi lub detalicznymi, a 
kryteria jakościowe należy uzupełnić 
kryteriami ilościowymi służącymi 
identyfikacji firm inwestycyjnych objętych 
wymogiem rejestracji w charakterze 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje, które to 
kryteria zostały ustanowione w art. 21 
rozporządzenia Komisji nr 1287/2006 
wprowadzającego środki wykonawcze do 
dyrektywy 2004/39/WE. O ile OTF jest
niewewnątrzgrupowym systemem lub 
niewewnątrzgrupową platformą z 
udziałem wielu dealerów, w ramach której 
kojarzone są deklaracje chęci zakupu lub 
sprzedaży wielu osób trzecich, o tyle 
podmiotowi systematycznie 
internalizującemu transakcje nie należy 
zezwalać na kojarzenie deklaracji chęci 
zakupu lub sprzedaży zgłaszanych przez 
osoby trzecie.

Or. en

Poprawka 141
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje mogą 
zadecydować o udzieleniu dostępu do 
swoich kwotowań wyłącznie klientom 
detalicznym, wyłącznie klientom 
profesjonalnym lub obu tym grupom. Nie 
należy umożliwiać tym podmiotom 
dyskryminowania w obrębie tych kategorii 
klientów. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje nie są 

(17) Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje mogą 
zadecydować o udzieleniu dostępu do 
swoich kwotowań wyłącznie klientom 
detalicznym, wyłącznie klientom 
profesjonalnym lub obu tym grupom. Nie 
należy umożliwiać tym podmiotom 
dyskryminowania w obrębie tych kategorii 
klientów. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje nie są 
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zobowiązane do publikowania 
gwarantowanych kwotowań cen w 
odniesieniu do transakcji powyżej 
standardowej wielkości rynkowej. 
Standardowa wielkość rynkowa dla 
dowolnej klasy instrumentu finansowego 
nie powinna być znacząco niewspółmierna 
dla jakiegokolwiek instrumentu 
finansowego należącego do tej klasy.

zobowiązane do publikowania 
gwarantowanych kwotowań cen w 
odniesieniu do transakcji na 
instrumentach udziałowych powyżej 
standardowej wielkości rynkowej, a na 
instrumentach nieudziałowych powyżej 
wielkości detalicznej. Standardowa 
wielkość rynkowa lub wielkość detaliczna 
dla dowolnej klasy instrumentu 
finansowego nie powinna być znacząco 
niewspółmierna dla jakiegokolwiek 
instrumentu finansowego należącego do tej 
klasy.

Or. en

Uzasadnienie

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Poprawka 142
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje mogą 
zadecydować o udzieleniu dostępu do 
swoich kwotowań wyłącznie klientom 
detalicznym, wyłącznie klientom 
profesjonalnym lub obu tym grupom. Nie 
należy umożliwiać tym podmiotom 
dyskryminowania w obrębie tych kategorii 
klientów. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje nie są 

(17) Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje mogą 
zadecydować o udzieleniu dostępu do 
swoich kwotowań wyłącznie klientom 
detalicznym, wyłącznie klientom 
profesjonalnym lub obu tym grupom. Nie 
należy umożliwiać tym podmiotom 
dyskryminowania w obrębie tych kategorii 
klientów. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje nie są 
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zobowiązane do publikowania 
gwarantowanych kwotowań cen w 
odniesieniu do transakcji powyżej 
standardowej wielkości rynkowej.
Standardowa wielkość rynkowa dla 
dowolnej klasy instrumentu finansowego 
nie powinna być znacząco 
niewspółmierna dla jakiegokolwiek 
instrumentu finansowego należącego do 
tej klasy.

zobowiązane do publikowania 
gwarantowanych kwotowań cen w 
odniesieniu do transakcji powyżej 
standardowej detalicznej wielkości 
rynkowej.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość przedtransakcyjna na detalicznym rynku nieudziałowym przyniesie korzyści 
inwestorom detalicznym, jednak na rynku hurtowym, na którym obecnych jest niewielu 
uczestników rynku i istnieją faktyczne obawy o płynność, poprawa przejrzystości 
potransakcyjnej w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia przejrzystości, podczas gdy 
przejrzystość przedtransakcyjna może spowodować olbrzymie zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku, przynosząc jedynie niewielkie korzyści.

Poprawka 143
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje mogą 
zadecydować o udzieleniu dostępu do 
swoich kwotowań wyłącznie klientom 
detalicznym, wyłącznie klientom 
profesjonalnym lub obu tym grupom. Nie 
należy umożliwiać tym podmiotom 
dyskryminowania w obrębie tych kategorii 
klientów. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje nie są 
zobowiązane do publikowania 
gwarantowanych kwotowań cen w 
odniesieniu do transakcji powyżej 
standardowej wielkości rynkowej. 
Standardowa wielkość rynkowa dla 
dowolnej klasy instrumentu finansowego 

(17) Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje mogą 
zadecydować o udzieleniu dostępu do 
swoich kwotowań wyłącznie swoim
klientom detalicznym, wyłącznie swoim
klientom profesjonalnym lub obu tym 
grupom. Nie należy umożliwiać tym 
podmiotom niesłusznego 
dyskryminowania dostępu w obrębie tych 
kategorii klientów. W przypadku 
instrumentów pochodnych dopuszcza się 
różnicę cenową wynikającą z jakości 
kredytowej kontrahenta. Standardowa 
wielkość rynkowa dla dowolnej klasy 
instrumentu finansowego nie powinna być 
znacząco niewspółmierna dla 
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nie powinna być znacząco niewspółmierna 
dla jakiegokolwiek instrumentu 
finansowego należącego do tej klasy.

jakiegokolwiek instrumentu finansowego 
należącego do tej klasy.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty systematycznie internalizujące transakcje obecnie sprawiedliwie różnicują swój 
dostęp odpowiednio do kategorii kontrahentów. W przypadku gdy ryzyko kredytowe 
kontrahenta jest kluczowym parametrem mechanizm ustalania cen powinien dopuszczać 
różnice cenowe dla określonych instrumentów, zwykle w odniesieniu do obrotu instrumentami 
pochodnymi, w ramach którego z czasem mogą powstać wzajemne obowiązki.

Poprawka 144
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
transakcji dokonywanych na rynku 
pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
doraźność i nieregularność, udział 
kontrahentów hurtowych i które są 
realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje 
powyżej standardowej wielkości rynkowej, 
a transakcje są realizowane poza 
systemami zwyczajowo 
wykorzystywanymi przez zainteresowaną 
firmę do swojej działalności w charakterze 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje.

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
transakcji dokonywanych na rynku 
pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
doraźność i nieregularność lub udział 
kontrahentów hurtowych i które są 
realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje 
powyżej standardowej wielkości rynkowej 
lub detalicznej wielkości rynkowej, a 
transakcje są realizowane poza systemami 
zwyczajowo wykorzystywanymi przez 
zainteresowaną firmę do swojej 
działalności w charakterze podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje.

Or. en
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Uzasadnienie

Punkt 18 preambuły powinien mieć zastosowanie zarówno do instrumentów udziałowych, jak 
i do instrumentów nieudziałowych. Brzmienie punktu 18 preambuły należy odpowiednio 
zmienić z tych samych powodów co w przypadku punktu 17 preambuły.

Poprawka 145
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
transakcji dokonywanych na rynku 
pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
doraźność i nieregularność, udział 
kontrahentów hurtowych i które są 
realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje 
powyżej standardowej wielkości rynkowej, 
a transakcje są realizowane poza 
systemami zwyczajowo 
wykorzystywanymi przez zainteresowaną 
firmę do swojej działalności w charakterze 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje.

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
transakcji dokonywanych na rynku 
pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
doraźność i nieregularność, udział 
kontrahentów hurtowych i które są 
realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje 
powyżej standardowej wielkości rynku 
detalicznego, a transakcje są realizowane 
poza systemami zwyczajowo 
wykorzystywanymi przez zainteresowaną 
firmę do swojej działalności w charakterze 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość przedtransakcyjna na detalicznym rynku nieudziałowym przyniesie korzyści 
inwestorom detalicznym, jednak na rynku hurtowym, na którym obecnych jest niewielu 
uczestników rynku i istnieją faktyczne obawy o płynność, poprawa przejrzystości 
potransakcyjnej w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia przejrzystości, podczas gdy 
przejrzystość przedtransakcyjna może spowodować olbrzymie zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku, przynosząc jedynie niewielkie korzyści.
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Poprawka 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
transakcji dokonywanych na rynku 
pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
doraźność i nieregularność, udział 
kontrahentów hurtowych i które są 
realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje 
powyżej standardowej wielkości rynkowej, 
a transakcje są realizowane poza 
systemami zwyczajowo 
wykorzystywanymi przez zainteresowaną 
firmę do swojej działalności w charakterze 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje.

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej ani 
innych zasad rynkowych dotyczących 
systemów obrotu dla transakcji 
dokonywanych na rynku pozagiełdowym, 
dla których charakterystyczne są cechy 
takie jak dwustronność, doraźność i 
nieregularność, udział uprawnionych
kontrahentów i które są realizowane w 
ramach stosunków handlowych 
obejmujących transakcje powyżej 
standardowej wielkości rynkowej, a 
transakcje są realizowane poza systemami 
zwyczajowo wykorzystywanymi przez 
zainteresowaną firmę do swojej 
działalności w charakterze podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje.

Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenie MiFID1 pokazało, że definicja obrotu pozagiełdowego jest niejasna. W związku z 
tym istota tego zmienionego punktu preambuły powinna zostać również zawarta w artykule 
rozporządzenia obejmującym definicje. W celu sprecyzowania należy dodać „dwustronność” 
(w punkcie preambuły opisane jest zwolnienie z zawierania transakcji wewnętrznych, które 
zawsze są tylko dwustronne). Należy ponadto zawrzeć wyraźne odniesienie do uprawnionych 
kontrahentów (jasno zdefiniowanych w MiFID), a nie do kontrahentów hurtowych 
(niezdefiniowanych w MiFID; pojęcie to nie jest nawet wyjaśnione).

Poprawka 147
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania 
zasad przejrzystości przedtransakcyjnej 
dla transakcji dokonywanych na rynku 
pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
doraźność i nieregularność, udział 
kontrahentów hurtowych i które są 
realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje 
powyżej standardowej wielkości rynkowej, 
a transakcje są realizowane poza 
systemami zwyczajowo wykorzystywanymi 
przez zainteresowaną firmę do swojej 
działalności w charakterze podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje.

(18) Niezwykle ważne jest umożliwienie 
rozwoju rynków alternatywnych, 
oferujących sprzedającym i kupującym 
równe szanse oraz zrównoważone 
kształtowanie cen, zwłaszcza w 
odniesieniu do rozliczania transakcji 
zakrojonych na dużą skalę i transakcji 
nieregularnych.

Or. en

Uzasadnienie

Uniemożliwienie firmom inwestycyjnym prowadzenia obrotu pozagiełdowego utrudni tym 
firmom zarządzanie interesami inwestorów. Jeżeli firma inwestycyjna może znaleźć 
deklaracje zainteresowania zrównoważeniem dla większych zleceń lub niepłynnych 
instrumentów, musi mieć również możliwość realizacji takiego zlecenia, świadcząc tym 
samym oczekiwaną usługę na rzecz danych klientów.

Poprawka 148
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla
transakcji dokonywanych na rynku 
pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
doraźność i nieregularność, udział 

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej ani zasad 
rynkowych zobowiązujących systemy 
obrotu do dokonywania transakcji na 
rynku pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak
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kontrahentów hurtowych i które są 
realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje 
powyżej standardowej wielkości rynkowej, 
a transakcje są realizowane poza 
systemami zwyczajowo 
wykorzystywanymi przez zainteresowaną 
firmę do swojej działalności w charakterze 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje.

dwustronność, doraźność i nieregularność, 
udział uprawnionych kontrahentów i które 
są realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje 
powyżej standardowej wielkości rynkowej, 
a transakcje są realizowane poza 
systemami zwyczajowo 
wykorzystywanymi przez zainteresowaną 
firmę do swojej działalności w charakterze 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje.

Or. en

Poprawka 149
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
transakcji dokonywanych na rynku 
pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
doraźność i nieregularność, udział 
kontrahentów hurtowych i które są 
realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje 
powyżej standardowej wielkości rynkowej, 
a transakcje są realizowane poza 
systemami zwyczajowo wykorzystywanymi 
przez zainteresowaną firmę do swojej 
działalności w charakterze podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje.

(18) Należy zadbać o to, aby jak najwięcej 
transakcji dokonywanych poza 
regulowanymi systemami realizacji zleceń 
było dokonywanych w ramach systemów 
zorganizowanych, do których mają 
zastosowanie odpowiednie wymogi w 
zakresie przejrzystości. Niniejsze 
rozporządzenie nie zmierza do 
ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
transakcji pozagiełdowych obejmujących 
emisję pierwotną, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
specyficzna konstrukcja umożliwiająca 
spełnienie określonych wymogów 
hurtowych kontrahentów finansowych lub 
niefinansowych. Należy mieć na uwadze 
to, że firmy, których główna działalność 
polega na produkowaniu lub dostarczaniu 
towarów, i które na własny rachunek 
obracają towarowymi instrumentami 
pochodnymi w ramach działalności 
dodatkowej, już podlegają specjalnemu 
nadzorowi regulacyjnemu oraz 
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regulacyjnym obowiązkom 
sprawozdawczym w odniesieniu do 
transakcji na rynku kasowym oraz typu 
forward w świetle rozporządzenia 
2011/1227/WE (REMIT) i są objęte 
regulacyjnymi obowiązkami 
sprawozdawczymi w zakresie 
standardowych transakcji dotyczących 
instrumentów pochodnych oraz nadzoru 
regulacyjnego na mocy rozporządzenia [ ] 
(EMIR).

Or. en

Poprawka 150
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
transakcji dokonywanych na rynku 
pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
doraźność i nieregularność, udział 
kontrahentów hurtowych i które są 
realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje 
powyżej standardowej wielkości rynkowej, 
a transakcje są realizowane poza 
systemami zwyczajowo 
wykorzystywanymi przez zainteresowaną 
firmę do swojej działalności w charakterze 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje.

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
transakcji dokonywanych na rynku 
pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
doraźność, a transakcje są realizowane 
poza systemami zwyczajowo 
wykorzystywanymi przez zainteresowaną 
firmę do swojej działalności w charakterze 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje.

Or. en

Poprawka 151
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
transakcji dokonywanych na rynku 
pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
doraźność i nieregularność, udział 
kontrahentów hurtowych i które są 
realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje 
powyżej standardowej wielkości rynkowej, 
a transakcje są realizowane poza 
systemami zwyczajowo 
wykorzystywanymi przez zainteresowaną 
firmę do swojej działalności w charakterze
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje.

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej ani 
wszelkich zasad rynkowych nakładanych 
na systemy obrotu dla transakcji 
dokonywanych na rynku pozagiełdowym, 
dla których charakterystyczne są cechy 
takie jak dwustronność, doraźność i 
nieregularność, udział uprawnionych
kontrahentów i które są realizowane w 
ramach stosunków handlowych 
obejmujących transakcje powyżej 
standardowej wielkości rynkowej, a 
transakcje są realizowane poza systemami 
zwyczajowo wykorzystywanymi przez 
zainteresowaną firmę do swojej 
działalności w charakterze podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje.

Or. en

Uzasadnienie

Obrót pozagiełdowy należy zdefiniować precyzyjnie, ponieważ stanowi wyjątek od przepisów 
zapewniających bezpieczeństwo i integralność rynków finansowych. W odróżnieniu od obrotu 
wielostronnego (tj. krzyżowania zleceń) obrót pozagiełdowy jest obrotem dwustronnym. 
Stanowi to wyłączenie dla zawierania transakcji wewnętrznych.

Poprawka 152
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 

(18) Niniejsze rozporządzenie nie zmierza 
do ustanowienia wymogu stosowania zasad 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
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transakcji dokonywanych na rynku 
pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
doraźność i nieregularność, udział 
kontrahentów hurtowych i które są 
realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje 
powyżej standardowej wielkości rynkowej, 
a transakcje są realizowane poza 
systemami zwyczajowo 
wykorzystywanymi przez zainteresowaną 
firmę do swojej działalności w charakterze 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje.

transakcji dokonywanych na rynku 
pozagiełdowym, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
okazjonalność, doraźność i nieregularność, 
udział kontrahentów hurtowych i które są 
realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje
powyżej standardowej wielkości rynkowej, 
a transakcje są realizowane poza 
systemami zwyczajowo 
wykorzystywanymi przez zainteresowaną 
firmę do swojej działalności w charakterze 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje.

Or. en

Poprawka 153
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dane rynkowe powinny być w łatwy 
sposób dostępne dla użytkowników w 
maksymalnie zdezagregowanej postaci, 
aby umożliwić inwestorom oraz 
obsługującym ich dostawcom usług w 
zakresie danych maksymalne 
zindywidualizowanie rozwiązań w zakresie 
danych. W związku z tym dane dotyczące 
przejrzystości przed- i potransakcyjnej 
należy udostępniać publicznie w postaci 
„niepogrupowanej”, aby obniżyć koszty 
zakupu danych przez uczestników rynku.

(19) Dane rynkowe powinny być w łatwy 
sposób dostępne dla użytkowników w 
maksymalnie zdezagregowanej postaci, 
aby umożliwić inwestorom oraz 
obsługującym ich dostawcom usług w 
zakresie danych maksymalne 
zindywidualizowanie rozwiązań w zakresie 
danych. W związku z tym dane dotyczące 
przejrzystości przed- i potransakcyjnej 
należy udostępniać publicznie w postaci 
„niepogrupowanej”, aby obniżyć koszty 
zakupu danych przez uczestników rynku.
Dane potransakcyjne powinny być 
udostępniane bezpłatnie po 15 minutach 
przez rynki regulowane, MTF, OTF i 
podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje. Ponadto zatwierdzone 
podmioty publikujące powinny zapewnić 
spójność i jakość danych przekazywanych 
zarówno w czasie rzeczywistym, jak i 
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później w oparciu o wspólne europejskie 
standardy dotyczące danych. W ten sposób 
użytkownicy końcowi będą mieli 
bezpośredni lub pośredni dostęp do 
ujednoliconego systemu europejskich 
informacji skonsolidowanych za 
pośrednictwem konkurujących ze sobą 
agencji informacyjnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie handlowe dotyczące danych rynkowych dostarczy dokładne i 
skonsolidowane po przystępnej cenie dane tylko wtedy, gdy EUNGiPW opracuje wspólne 
europejskie standardy dla danych i jeśli jakość i spójność danych będą następnie regulowane 
przez zatwierdzone podmioty publikujące (APA), które udostępnią publicznie rynek danych. 
Użytkownicy końcowi powinni mieć możliwość zakupu danych w postaci „niepogrupowanej”.

Poprawka 154
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Uwzględniając porozumienie 
osiągnięte przez strony szczytu G-20 w 
Pittsburghu dnia 25 września 2009 r. 
dotyczące przeniesienia obrotu 
standaryzowanymi kontraktami 
pochodnymi na rynku pozagiełdowym, 
gdzie jest to stosowne, na giełdy lub 
elektroniczne platformy obrotu, należy 
ustanowić formalną procedurę regulacyjną 
służącą jako podstawa obrotu między 
kontrahentami finansowymi i dużymi 
kontrahentami niefinansowymi w zakresie 
wszystkich instrumentów pochodnych 
kwalifikujących się do rozliczania i 
mających dostateczną płynność dla 
prowadzenia obrotu w ramach różnych 
systemów obrotu zgodnie z 
porównywalnymi regulacjami, 

(21) Uwzględniając porozumienie 
osiągnięte przez strony szczytu G-20 w 
Pittsburghu dnia 25 września 2009 r. 
dotyczące przeniesienia obrotu 
standaryzowanymi kontraktami 
pochodnymi na rynku pozagiełdowym, 
gdzie jest to stosowne, na giełdy lub 
elektroniczne platformy obrotu, należy 
ustanowić formalną procedurę regulacyjną 
służącą jako podstawa obrotu między 
kontrahentami finansowymi i dużymi 
kontrahentami niefinansowymi w zakresie 
wszystkich instrumentów pochodnych 
kwalifikujących się do rozliczania i 
mających dostateczną płynność dla 
prowadzenia obrotu w ramach różnych 
systemów obrotu zgodnie z 
porównywalnymi regulacjami, 
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umożliwiając uczestnikom prowadzenie 
obrotu z wieloma kontrahentami. 
Oceniając, czy poziom płynności jest 
dostateczny, należy uwzględniać cechy 
rynku na szczeblu krajowym, w tym 
elementy takie jak liczba i typ uczestników 
na danym rynku, oraz cechy transakcji 
takie jak wielkość i częstotliwość 
transakcji na tym rynku.

umożliwiając uczestnikom prowadzenie 
obrotu z wieloma kontrahentami. 
Oceniając, czy poziom płynności jest 
dostateczny, należy uwzględniać cechy 
rynku na szczeblu krajowym, w tym 
elementy takie jak liczba i typ uczestników 
na danym rynku, oraz cechy transakcji 
takie jak wielkość i częstotliwość 
transakcji na tym rynku. Złożone usługi w 
zakresie ograniczenia potransakcyjnego 
ryzyka transakcji są zgodne z nadrzędnym 
celem polityki grupy G-20 polegającym na 
złagodzeniu ryzyka systemowego na
pozagiełdowych rynkach instrumentów 
pochodnych, a obrót kontraktami 
pochodnymi na rynku pozagiełdowym 
będącymi transakcjami składowymi na 
złożonych usługach w zakresie 
ograniczenia potransakcyjnego ryzyka 
transakcji, takich jak cykl kondensacji 
obrotu wielostronnego lub cykl 
wielostronnego zarządzania ryzykiem 
związanym z obecnymi portfelami 
pozagiełdowych instrumentów 
pochodnych, należy uwzględnić w 
niniejszym rozporządzeniu oddzielnie, aby 
zapewnić zgodność z tego rodzaju celami 
politycznymi. Obejmuje to potrzebę 
oddzielnego uwzględnienia tego rodzaju 
transakcji w ramach uprawnienia do 
prowadzenia obrotu, a ponadto, biorąc 
pod uwagę to, że składowe transakcje 
transakcji złożonej nie opierają się na 
ofertach, w tym na ofertach 
przetargowych (tj. ceny nie są ustalane), 
EUNGiPW powinien określić zakres, w 
jakim art. 7, 9, 23 i 24 ust. 1 powinny mieć 
zastosowanie do tego rodzaju transakcji 
składowych.

Or. en

Uzasadnienie

Transakcja złożona jest narzędziem służącym ograniczeniu ryzyka, opracowanym w celu 
ograniczenia ryzyka drugiego rzędu wynikającego z istniejących pozycji, takiego jak ryzyko 
kredytowe kontrahenta, ryzyko operacyjne i/lub ryzyko bazowe. Zważywszy na specyfikę 
transakcji złożonej oraz jej transakcji składowych, wymogi w zakresie przejrzystości przed- i 
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potransakcyjnej, wymogi w zakresie zgłaszania transakcji oraz wymogi w zakresie 
funkcjonowania systemu obrotu należy odpowiednio dostosować do tych szczególnych cech.

Poprawka 155
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Uwzględniając porozumienie 
osiągnięte przez strony szczytu G-20 w 
Pittsburghu dnia 25 września 2009 r. 
dotyczące przeniesienia obrotu 
standaryzowanymi kontraktami 
pochodnymi na rynku pozagiełdowym, 
gdzie jest to stosowne, na giełdy lub 
elektroniczne platformy obrotu, należy 
ustanowić formalną procedurę regulacyjną 
służącą jako podstawa obrotu między 
kontrahentami finansowymi i dużymi 
kontrahentami niefinansowymi w zakresie 
wszystkich instrumentów pochodnych 
kwalifikujących się do rozliczania i 
mających dostateczną płynność dla 
prowadzenia obrotu w ramach różnych 
systemów obrotu zgodnie z 
porównywalnymi regulacjami, 
umożliwiając uczestnikom prowadzenie 
obrotu z wieloma kontrahentami. 
Oceniając, czy poziom płynności jest 
dostateczny, należy uwzględniać cechy 
rynku na szczeblu krajowym, w tym 
elementy takie jak liczba i typ uczestników 
na danym rynku, oraz cechy transakcji 
takie jak wielkość i częstotliwość 
transakcji na tym rynku.

(21) Uwzględniając porozumienie 
osiągnięte przez strony szczytu G-20 w 
Pittsburghu dnia 25 września 2009 r. 
dotyczące przeniesienia obrotu 
standaryzowanymi kontraktami 
pochodnymi na rynku pozagiełdowym, 
gdzie jest to stosowne, na giełdy lub 
elektroniczne platformy obrotu, należy 
ustanowić formalną procedurę regulacyjną 
służącą jako podstawa obrotu między 
kontrahentami finansowymi i dużymi 
kontrahentami niefinansowymi w zakresie 
wszystkich instrumentów pochodnych 
kwalifikujących się do rozliczania i 
mających dostateczną płynność dla 
prowadzenia obrotu w ramach różnych 
systemów obrotu zgodnie z 
porównywalnymi regulacjami. Niniejsze 
rozporządzenie nie zmierza do zakazania 
lub ograniczenia stosowania 
dostosowanych kontraktów na 
instrumentach pochodnych ani do 
uczynienia ich bardziej kosztownymi dla 
instytucji niefinansowych. Oceniając, czy 
poziom płynności jest dostateczny, należy 
zatem uwzględniać cechy rynku na 
szczeblu krajowym, w tym elementy takie 
jak liczba i typ uczestników na danym 
rynku, oraz cechy transakcji takie jak 
wielkość i częstotliwość transakcji na tym 
rynku.

Or. en



AM\901839PL.doc 65/190 PE489.472v01-00

PL

Uzasadnienie

Musimy dostosować MiFID do zwolnień stosowanych wobec uczestników niefinansowych 
zdefiniowanych w EMIR oraz dopilnować, aby przepisy te nie zaszkodziły skuteczności 
danego zwolnienia.

Poprawka 156
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W celu zagwarantowania pewności 
prawa należy zawrzeć definicję 
instrumentów pochodnych. Umowy 
ubezpieczenia w odniesieniu do kategorii 
ryzyka określonych w załączniku I do 
dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
[Wypłacalność II] nie powinny być 
uznawane do celów niniejszej dyrektywy 
za kontrakty na instrumenty pochodne, 
jeżeli zostały zawarte z zakładem 
ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, 
zakładem ubezpieczeń w państwie trzecim 
lub zakładem reasekuracji w państwie 
trzecim.

Or. en

Poprawka 157
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Uwzględniając porozumienie 
osiągnięte przez strony szczytu G-20 w 

(22) Uwzględniając porozumienie 
osiągnięte przez strony szczytu G-20 w 
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Pittsburghu dnia 25 września 2009 r. 
dotyczące z jednej strony, gdzie jest to 
stosowne, przeniesienia obrotu 
standaryzowanymi kontraktami 
pochodnymi na rynku pozagiełdowym na 
giełdy lub elektroniczne platformy obrotu, 
a z drugiej strony stosunkowo niską 
płynność różnych instrumentów 
pochodnych w obrocie pozagiełdowym, 
właściwe jest zapewnienie odpowiedniej 
grupy uprawnionych systemów, w ramach
których może odbywać się obrót zgodny z 
tym zobowiązaniem. Wszystkie 
uprawnione systemy powinny podlegać 
ściśle dostosowanym wymogom 
regulacyjnym pod względem aspektów 
organizacyjnych i operacyjnych, ustaleń 
służących ograniczeniu konfliktu 
interesów, nadzoru nad całością obrotu,
zasad przejrzystości przed- i 
potransakcyjnej zróżnicowanych dla 
poszczególnych instrumentów 
finansowych, oraz możliwości kojarzenia 
deklaracji zainteresowania zawarciem 
transakcji zgłaszanych przez wiele osób 
trzecich. Należy jednak dla podmiotów 
prowadzących systemy przewidzieć, 
zgodnie z tym zobowiązaniem, możliwość 
kojarzenia transakcji między wieloma 
osobami trzecimi w sposób uznaniowy, 
aby poprawić warunki realizacji transakcji 
oraz stopień płynności.

Pittsburghu dnia 25 września 2009 r. 
dotyczące z jednej strony, gdzie jest to 
stosowne, przeniesienia obrotu 
standaryzowanymi kontraktami 
pochodnymi na rynku pozagiełdowym na 
giełdy lub elektroniczne platformy obrotu, 
a z drugiej strony stosunkowo niską 
płynność różnych instrumentów 
pochodnych w obrocie pozagiełdowym, 
właściwe jest zapewnienie odpowiedniej 
grupy uprawnionych systemów, w ramach 
których może odbywać się obrót zgodny z 
tym zobowiązaniem. Wszystkie
uprawnione systemy powinny podlegać 
ściśle dostosowanym wymogom 
regulacyjnym pod względem aspektów 
organizacyjnych i operacyjnych, ustaleń 
służących ograniczeniu konfliktu 
interesów, nadzoru nad całością obrotu 
oraz zasad przejrzystości przed- i 
potransakcyjnej zróżnicowanych dla 
poszczególnych instrumentów 
finansowych i modeli obrotu. Należy 
jednak dla podmiotów prowadzących 
systemy przewidzieć, zgodnie z tym 
zobowiązaniem, możliwość kojarzenia 
transakcji między ich uczestnikami w 
sposób uznaniowy, aby poprawić warunki 
realizacji transakcji oraz stopień płynności.

Or. en

Poprawka 158
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Uprawnienia właściwych organów 
należy uzupełnić specjalnym 

(24) Uprawnienia właściwych organów 
należy uzupełnić specjalnym 
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mechanizmem wprowadzania zakazu lub 
ograniczenia marketingu, dystrybucji i 
sprzedaży wszelkich instrumentów 
finansowych powodujących poważne 
zagrożenia dla ochrony inwestorów, dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego systemu finansowego 
lub części tego systemu, wraz z
odpowiednimi uprawnieniami dla 
EUNGiPW w zakresie koordynacji i 
podejmowania działań w sytuacjach 
awaryjnych. Wykonywanie takich 
uprawnień powinno być uwarunkowane 
potrzebą spełnienia szeregu szczegółowych 
warunków.

mechanizmem wprowadzania zakazu lub 
ograniczenia marketingu, dystrybucji i 
sprzedaży wszelkich instrumentów 
finansowych powodujących poważne 
zagrożenia dla ochrony inwestorów, dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego systemu finansowego 
lub części tego systemu, wraz z 
odpowiednimi uprawnieniami dla 
EUNGiPW w zakresie koordynacji i 
podejmowania działań w sytuacjach 
awaryjnych. Wykonywanie takich 
uprawnień powinno być uwarunkowane 
potrzebą spełnienia szeregu szczegółowych 
warunków oraz powinno być stosowane 
wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.

Or. en

Uzasadnienie

Zakazywanie określonych instrumentów finansowych lub rodzajów działalności finansowej 
jest środkiem niezwykle restrykcyjnym i tego rodzaju uprawnienia powinny być stosowane 
wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.

Poprawka 159
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Szczegóły transakcji na instrumentach 
finansowych należy zgłaszać właściwym 
organom, aby umożliwić im wykrywanie i 
badanie potencjalnych przypadków 
nadużyć na rynku, jak również 
monitorowanie uczciwego i prawidłowego 
funkcjonowania rynków oraz działalności 
firm inwestycyjnych. Zakres tego nadzoru 
obejmuje wszystkie instrumenty 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym, MTF lub OTF, jak również 
wszystkie instrumenty, których wartość 

(27) Szczegóły transakcji na instrumentach 
finansowych należy zgłaszać właściwym 
organom, aby umożliwić im wykrywanie i 
badanie potencjalnych przypadków 
nadużyć na rynku, jak również 
monitorowanie uczciwego i prawidłowego 
funkcjonowania rynków oraz działalności 
firm inwestycyjnych. Zakres tego nadzoru 
obejmuje wszystkie instrumenty 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym lub MTF, jak również 
wszystkie instrumenty, których wartość 
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zależy od wartości tych instrumentów lub 
ma na nią wpływ. Aby uniknąć zbędnego 
obciążenia administracyjnego firm 
inwestycyjnych, instrumenty finansowe 
niebędące przedmiotem obrotu 
zorganizowanego i niepodatne na 
nadużycia powinny zostać wyłączone z 
obowiązku zgłaszania.

zależy od wartości tych instrumentów lub 
ma na nią wpływ. Aby uniknąć zbędnego 
obciążenia administracyjnego firm 
inwestycyjnych, instrumenty finansowe 
niebędące przedmiotem obrotu 
zorganizowanego i niepodatne na 
nadużycia powinny zostać wyłączone z 
obowiązku zgłaszania.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie platformy obrotu prowadzone przez operatorów rynkowych lub firmy inwestycyjne 
powinny przestrzegać takich samych zasad, w tym zasad dotyczących przejrzystości, 
nieuznaniowej realizacji transakcji, niedyskryminującego dostępu oraz pełnego nadzoru 
rynku. Rynek, na którym poszczególne platformy nie będą przestrzegały takich samych zasad, 
a w szczególności zasad dotyczących nieuznaniowej realizacji transakcji, będzie zagrażał 
procesowi kształtowania cen w obrocie handlowym oraz ochronie inwestorów.

Poprawka 160
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Komisja powinna sporządzić 
sprawozdanie określające, czy treść i 
forma zgłoszeń transakcji w dostatecznym 
stopniu umożliwiają właściwym organom 
wykrywanie nadużyć na rynku oraz czy 
należy wymagać od firm inwestycyjnych 
przekazywania wszelkich dodatkowych 
informacji takich jak oznaczenie używane 
dla identyfikacji algorytmu lub autora 
algorytmu odpowiedzialnego za podjęcie 
decyzji inwestycyjnej oraz realizację 
transakcji. Organy regulacyjne są 
zainteresowane identyfikacją osoby, 
fizycznej lub prawnej, która podjęła 
decyzję o przystąpieniu do transakcji. 
Biorąc pod uwagę to, że klienci mogą 
określić algorytmy, które chcieliby, aby 
firma inwestycyjna zastosowała w celu 
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osiągnięcia ich celów, lub mogą 
pozostawić firmie inwestycyjnej swobodę 
wyboru algorytmu, który przyczyni się do 
najlepszej realizacji transakcji, przydatną 
informacją dla organu regulacyjnego jest 
tożsamość osoby, która zastosowała 
algorytm.

Or. en

Poprawka 161
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Umowy z udzielonym 
przyrzeczeniem odkupu oraz pożyczki 
papierów wartościowych w pewnym 
stopniu przyczyniły się do niepewności co 
do odpowiedzialności i zobowiązań, co 
pokazał kryzys finansowy. Instytucje 
powinny podawać w sprawozdaniach 
poziom stosowania, przynajmniej w ujęciu 
zagregowanym, umów z udzielonym 
przyrzeczeniem odkupu, pożyczek 
papierów wartościowych oraz wszelkich 
form obciążeń lub ustaleń dotyczących 
wycofania. Tego rodzaju informacje 
powinny być zgłaszane do repozytorium 
transakcji lub Centralnego Depozytu 
Papierów Wartościowych w celu 
zapewnienia do nich dostępu, między 
innymi, EUNB, EUNGiPW, odpowiednim 
właściwym organom, ERRS oraz 
właściwym bankom centralnym i ESBC. 
W przypadku postępowania 
likwidacyjnego niezgłoszone ustalenia 
dotyczące wycofania nie są skutecznie 
prawne.

Or. en
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Poprawka 162
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich w Unii podlega systemom 
i wymogom krajowym. Systemy te są 
bardzo zróżnicowane i powinny zostać 
zharmonizowane w celu zagwarantowania 
pewności oraz jednakowego traktowania 
firm z państw trzecich w zakresie dostępu 
do rynku Unii w oparciu o ocenę 
równoważności przeprowadzoną przez 
Komisję w odniesieniu do ram 
regulacyjnych i nadzorczych państw 
trzecich, które powinny przewidywać 
porównywalny poziom ochrony dla 
inwestorów w UE otrzymujących usługi 
od firm z państw trzecich oraz pod 
warunkiem, że firmy inwestycyjne z UE 
podlegają wzajemnemu dostępowi w 
państwach trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono z dyrektywy do rozporządzenia.

Poprawka 163
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28b) Świadczenie usług ogranicza się 
wyłącznie do uprawnionych kontrahentów 
i powinno wymagać utworzenia oddziału 
w Unii. Oddział powinien zostać 
utworzony w tym państwie członkowskim, 
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w którym firma z państwa trzeciego 
prowadzi swoją najważniejszą działalność. 
Utworzenie oddziału w Unii podlega 
rejestracji przez EUNGiPW. Po 
zarejestrowaniu działalności przez 
EUNGiPW oddział powinien podlegać 
nadzorowi w państwie członkowskim, w 
którym został utworzony. Firma z państwa 
trzeciego powinna móc świadczyć usługi w 
innych państwach członkowskich za 
pośrednictwem oddziału zgodnie z 
procedurą powiadamiania.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono z dyrektywy do rozporządzenia.

Poprawka 164
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28c) Przepisy niniejszego rozporządzenia 
regulujące świadczenie usług w Unii przez 
firmy mające siedzibę w państwach 
trzecich nie powinny mieć wpływu na 
możliwość otrzymywania usług 
inwestycyjnych przez klientów 
detalicznych lub profesjonalnych 
mających swoją siedzibę w Unii od firmy z 
państwa trzeciego, ze swojej wyłącznej 
inicjatywy. W takim przypadku usług 
świadczonych przez firmy mające siedzibę 
w państwach trzecich nie należy uznawać 
za usługi świadczone na terytorium Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono z dyrektywy do rozporządzenia.



PE489.472v01-00 72/190 AM\901839PL.doc

PL

Poprawka 165
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Celem zgłaszania transakcji jest 
monitorowanie nadużyć na rynku. W 
segmentach rynku o dużym wolumenie 
może to prowadzić do nagromadzenia 
takiej liczby informacji, których nie będzie 
można przetworzyć, dopóki nie zostaną 
udostępnione lepsze narzędzia 
technologiczne. EUNGiPW powinien 
przygotować sprawozdanie w sprawie 
segmentów rynku, które są objęte innym 
systemem sprawozdawczym, na przykład 
repozytoria transakcji, lub które wiążą się 
z niewielkim ryzykiem, lub w przypadku 
których wprowadzono już inne 
zabezpieczenia.

Or. en

Poprawka 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Rozporządzenie [EMIR] określa 
kryteria, zgodnie z którymi klasy 
instrumentów pochodnych w obrocie 
pozagiełdowym powinny podlegać 
obowiązkowi rozliczania. Przeciwdziała 
ono także zakłóceniom konkurencji dzięki 
ustanowieniu wymogu zapewnienia 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
partnerów centralnych oferujących 
rozliczanie instrumentów pochodnych w 

skreślony
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obrocie pozagiełdowym dla systemów 
obrotu oraz niedyskryminacyjny dostęp do 
strumieni danych o transakcjach 
wysyłanych przez systemy obrotu do 
partnerów centralnych oferujących 
rozliczanie instrumentów pochodnych w 
obrocie pozagiełdowym. Ponieważ 
instrumenty pochodne w obrocie 
pozagiełdowym są określane jako 
kontrakty na instrumentach pochodnych, 
których realizacja nie odbywa się na 
rynku regulowanym, istnieje potrzeba 
wprowadzenia podobnych wymogów dla 
rynków regulowanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Instrumenty 
pochodne będące przedmiotem obrotu na 
rynkach regulowanych powinny również 
podlegać obowiązkowi rozliczania pod 
warunkiem, że EUNGiPW ogłosi, że mu 
podlegają.

Or. en

Uzasadnienie

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Poprawka 167
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Rozporządzenie [EMIR] określa 
kryteria, zgodnie z którymi klasy 
instrumentów pochodnych w obrocie 
pozagiełdowym powinny podlegać 
obowiązkowi rozliczania. Przeciwdziała 
ono także zakłóceniom konkurencji dzięki 
ustanowieniu wymogu zapewnienia 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
partnerów centralnych oferujących 
rozliczanie instrumentów pochodnych w 
obrocie pozagiełdowym dla systemów 
obrotu oraz niedyskryminacyjny dostęp do 
strumieni danych o transakcjach 
wysyłanych przez systemy obrotu do 
partnerów centralnych oferujących 
rozliczanie instrumentów pochodnych w 
obrocie pozagiełdowym. Ponieważ 
instrumenty pochodne w obrocie 
pozagiełdowym są określane jako 
kontrakty na instrumentach pochodnych, 
których realizacja nie odbywa się na rynku 
regulowanym, istnieje potrzeba 
wprowadzenia podobnych wymogów dla 
rynków regulowanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Instrumenty pochodne 
będące przedmiotem obrotu na rynkach 
regulowanych powinny również podlegać 
obowiązkowi rozliczania pod warunkiem, 
że EUNGiPW ogłosi, że mu podlegają.

(31) Rozporządzenie [EMIR] określa 
kryteria, zgodnie z którymi klasy 
instrumentów pochodnych w obrocie 
pozagiełdowym powinny podlegać 
obowiązkowi rozliczania. Przeciwdziała 
ono także zakłóceniom konkurencji dzięki 
ustanowieniu wymogu zapewnienia 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
partnerów centralnych oferujących 
rozliczanie instrumentów pochodnych w 
obrocie pozagiełdowym dla systemów 
obrotu oraz niedyskryminacyjny dostęp do 
strumieni danych o transakcjach 
wysyłanych przez systemy obrotu do 
partnerów centralnych oferujących 
rozliczanie instrumentów pochodnych w 
obrocie pozagiełdowym. Ponieważ 
instrumenty pochodne w obrocie 
pozagiełdowym są określane jako 
kontrakty na instrumentach pochodnych, 
których realizacja nie odbywa się na rynku 
regulowanym, istnieje potrzeba 
wprowadzenia podobnych wymogów dla 
rynków regulowanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Instrumenty pochodne 
będące przedmiotem obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF i OTF powinny 
również podlegać obowiązkowi rozliczania 
pod warunkiem, że EUNGiPW ogłosi, że 
mu podlegają.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie systemy obrotu wykorzystywane do prowadzenia obrotu instrumentami pochodnymi 
muszą zapewniać, że podlegają one obowiązkowi rozliczania centralnego w celu ograniczenia 
ryzyka systemowego związanego z tego rodzaju transakcjami i instrumentami.

Poprawka 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Oprócz wymogów zawartych w 
dyrektywie 2004/39/WE, które 
uniemożliwiają państwom członkowskim 
bezpodstawne ograniczanie dostępu do 
infrastruktury potransakcyjnej, jak na 
przykład ustaleń dotyczących partnera 
centralnego czy rozrachunków, konieczne 
jest, aby niniejsze rozporządzenie 
wyeliminowało różne inne bariery 
handlowe, które mogą być 
wykorzystywane do wykluczania 
konkurencji w zakresie rozliczania 
instrumentów finansowych. Celem 
przeciwdziałania przypadkom 
dyskryminacji partnerzy centralni powinni 
przyjmować do rozliczania transakcje 
zrealizowane w innych systemach obrotu 
w zakresie, w jakim systemy te spełniają 
wymogi operacyjne i techniczne 
ustanowione przez partnera centralnego. 
Dostępu należy odmawiać wyłącznie w 
przypadku, gdy nie są spełnione określone 
kryteria dostępu ustanowione w aktach 
delegowanych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.
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Poprawka 169
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Oprócz wymogów zawartych w 
dyrektywie 2004/39/WE, które 
uniemożliwiają państwom członkowskim 
bezpodstawne ograniczanie dostępu do 
infrastruktury potransakcyjnej, jak na 
przykład ustaleń dotyczących partnera 
centralnego czy rozrachunków, konieczne 
jest, aby niniejsze rozporządzenie 
wyeliminowało różne inne bariery 
handlowe, które mogą być 
wykorzystywane do wykluczania 
konkurencji w zakresie rozliczania 
instrumentów finansowych. Celem 
przeciwdziałania przypadkom
dyskryminacji partnerzy centralni powinni 
przyjmować do rozliczania transakcje 
zrealizowane w innych systemach obrotu 
w zakresie, w jakim systemy te spełniają 
wymogi operacyjne i techniczne 
ustanowione przez partnera centralnego. 
Dostępu należy odmawiać wyłącznie w 
przypadku, gdy nie są spełnione określone 
kryteria dostępu ustanowione w aktach 
delegowanych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poza UE nie są podejmowane żadne porównywalne wysiłki regulacyjne. W związku z tym 
zmiany wprowadzone przez art. 28 MiFIR stawiają unijne systemy obrotu i unijnych 
partnerów centralnych w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej w stosunku do konkurentów 
spoza UE.

Poprawka 170
Kay Swinburne
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Oprócz wymogów zawartych w 
dyrektywie 2004/39/WE, które 
uniemożliwiają państwom członkowskim 
bezpodstawne ograniczanie dostępu do 
infrastruktury potransakcyjnej, jak na 
przykład ustaleń dotyczących partnera 
centralnego czy rozrachunków, konieczne 
jest, aby niniejsze rozporządzenie 
wyeliminowało różne inne bariery 
handlowe, które mogą być 
wykorzystywane do wykluczania 
konkurencji w zakresie rozliczania 
instrumentów finansowych. Celem 
przeciwdziałania przypadkom 
dyskryminacji partnerzy centralni powinni 
przyjmować do rozliczania transakcje 
zrealizowane w innych systemach obrotu w 
zakresie, w jakim systemy te spełniają 
wymogi operacyjne i techniczne 
ustanowione przez partnera centralnego. 
Dostępu należy odmawiać wyłącznie w 
przypadku, gdy nie są spełnione określone 
kryteria dostępu ustanowione w aktach 
delegowanych.

(32) Oprócz wymogów zawartych w 
dyrektywie 2004/39/WE, które 
uniemożliwiają państwom członkowskim 
bezpodstawne ograniczanie dostępu do 
infrastruktury potransakcyjnej, jak na 
przykład ustaleń dotyczących partnera 
centralnego czy rozrachunków, konieczne 
jest, aby niniejsze rozporządzenie 
wyeliminowało różne inne bariery 
handlowe, które mogą być 
wykorzystywane do wykluczania 
konkurencji w zakresie rozliczania 
instrumentów finansowych. Celem 
przeciwdziałania przypadkom 
dyskryminacji partnerzy centralni powinni 
przyjmować do rozliczania transakcje 
zrealizowane w innych systemach obrotu w 
zakresie, w jakim systemy te spełniają 
wymogi operacyjne i techniczne 
ustanowione przez partnera centralnego. 
Dostępu należy odmawiać wyłącznie w 
przypadku, gdyby jego zapewnienie 
poważnie zagrażało stabilności systemu 
finansowego.

Or. en

Poprawka 171
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Oprócz wymogów zawartych w 
dyrektywie 2004/39/WE, które 
uniemożliwiają państwom członkowskim 
bezpodstawne ograniczanie dostępu do 
infrastruktury potransakcyjnej, jak na 
przykład ustaleń dotyczących partnera 

(32) Oprócz wymogów zawartych w 
dyrektywie 2004/39/WE, które 
uniemożliwiają państwom członkowskim 
bezpodstawne ograniczanie dostępu do 
infrastruktury potransakcyjnej, jak na 
przykład ustaleń dotyczących partnera 
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centralnego czy rozrachunków, konieczne 
jest, aby niniejsze rozporządzenie 
wyeliminowało różne inne bariery 
handlowe, które mogą być 
wykorzystywane do wykluczania 
konkurencji w zakresie rozliczania 
instrumentów finansowych. Celem 
przeciwdziałania przypadkom 
dyskryminacji partnerzy centralni powinni 
przyjmować do rozliczania transakcje 
zrealizowane w innych systemach obrotu w 
zakresie, w jakim systemy te spełniają 
wymogi operacyjne i techniczne 
ustanowione przez partnera centralnego. 
Dostępu należy odmawiać wyłącznie w 
przypadku, gdy nie są spełnione określone 
kryteria dostępu ustanowione w aktach 
delegowanych.

centralnego czy rozrachunków, konieczne 
jest, aby niniejsze rozporządzenie 
wyeliminowało różne inne bariery 
handlowe, które mogą być 
wykorzystywane do wykluczania 
konkurencji w zakresie rozliczania 
zbywalnych papierów wartościowych oraz
instrumentów rynku pieniężnego. Celem 
przeciwdziałania przypadkom 
dyskryminacji partnerzy centralni powinni 
przyjmować do rozliczania transakcje 
zrealizowane w innych systemach obrotu w 
zakresie, w jakim systemy te spełniają 
wymogi operacyjne i techniczne 
ustanowione przez partnera centralnego. 
Dostępu należy odmawiać wyłącznie w 
przypadku, gdy nie są spełnione określone 
kryteria dostępu ustanowione w aktach 
delegowanych.

Or. en

Poprawka 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy również ustanowić wymóg, 
aby systemy obrotu zapewniały dostęp, w 
tym strumienie danych, na 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach partnerom centralnym 
pragnącym rozliczać transakcje 
zrealizowane w danym systemie obrotu. 
Należy również zapewnić partnerom 
centralnym i innym systemom obrotu, na 
zasadach niedyskryminacyjnych, licencje i 
dostęp do informacji na temat indeksów 
oraz innych wskaźników 
wykorzystywanych do określania wartości 
instrumentów finansowych. 
Wyeliminowanie barier i praktyk 
dyskryminacyjnych ma na celu 

skreślony
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zwiększenie konkurencji w zakresie 
rozliczania instrumentów finansowych i 
obrotu instrumentami finansowymi celem 
obniżenia kosztów inwestycji i 
finansowania zewnętrznego, 
wyeliminowania braku wydajności oraz 
promowania innowacyjności na rynkach 
Unii. Komisja powinna nadal ściśle 
monitorować rozwój infrastruktury 
potransakcyjnej i w razie potrzeby 
powinna interweniować, aby zapobiec 
zakłóceniom konkurencji na rynku 
wewnętrznym.

Or. en

Uzasadnienie

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Poprawka 173
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy również ustanowić wymóg, 
aby systemy obrotu zapewniały dostęp, w 
tym strumienie danych, na 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach partnerom centralnym 
pragnącym rozliczać transakcje 
zrealizowane w danym systemie obrotu. 
Należy również zapewnić partnerom 
centralnym i innym systemom obrotu, na 

skreślony
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zasadach niedyskryminacyjnych, licencje i 
dostęp do informacji na temat indeksów 
oraz innych wskaźników 
wykorzystywanych do określania wartości 
instrumentów finansowych. 
Wyeliminowanie barier i praktyk 
dyskryminacyjnych ma na celu 
zwiększenie konkurencji w zakresie 
rozliczania instrumentów finansowych i 
obrotu instrumentami finansowymi celem 
obniżenia kosztów inwestycji i 
finansowania zewnętrznego, 
wyeliminowania braku wydajności oraz 
promowania innowacyjności na rynkach 
Unii. Komisja powinna nadal ściśle 
monitorować rozwój infrastruktury 
potransakcyjnej i w razie potrzeby 
powinna interweniować, aby zapobiec 
zakłóceniom konkurencji na rynku 
wewnętrznym.

Or. de

Uzasadnienie

Poza UE nie są podejmowane żadne porównywalne wysiłki regulacyjne. W związku z tym 
zmiany wprowadzone przez art. 28 MiFIR stawiają unijne systemy obrotu i unijnych 
partnerów centralnych w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej w stosunku do konkurentów 
spoza UE.

Poprawka 174
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy również ustanowić wymóg, 
aby systemy obrotu zapewniały dostęp, w 
tym strumienie danych, na 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach partnerom centralnym pragnącym 
rozliczać transakcje zrealizowane w danym 
systemie obrotu. Należy również zapewnić 

(33) Należy również ustanowić wymóg, 
aby systemy obrotu zapewniały dostęp, w 
tym strumienie danych, na 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach partnerom centralnym pragnącym 
rozliczać transakcje zrealizowane w danym 
systemie obrotu. Przysługujące partnerowi 
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partnerom centralnym i innym systemom 
obrotu, na zasadach 
niedyskryminacyjnych, licencje i dostęp do 
informacji na temat indeksów oraz innych 
wskaźników wykorzystywanych do 
określania wartości instrumentów 
finansowych. Wyeliminowanie barier i 
praktyk dyskryminacyjnych ma na celu 
zwiększenie konkurencji w zakresie 
rozliczania instrumentów finansowych i 
obrotu instrumentami finansowymi celem 
obniżenia kosztów inwestycji i 
finansowania zewnętrznego, 
wyeliminowania braku wydajności oraz 
promowania innowacyjności na rynkach 
Unii. Komisja powinna nadal ściśle 
monitorować rozwój infrastruktury 
potransakcyjnej i w razie potrzeby powinna 
interweniować, aby zapobiec zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

centralnemu prawo dostępu do systemu 
obrotu powinno podlegać przejrzystym, 
proporcjonalnym i neutralnym kryteriom, 
w tym kryteriom popytu ze strony 
konsumentów i kryteriom bezpieczeństwa 
oraz wszelkim niezbędnym uzgodnieniom 
interoperacyjnym. W celu umożliwienia 
pełnego rozwoju konkurencyjnego 
jednolitego rynku wszystkich 
instrumentów finansowych, w tym 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym, wskaźniki muszą podlegać 
systemowi obowiązkowego udzielania 
licencji niewyłącznych właściwym 
systemom obrotu i partnerom centralnym. 
Należy również zapewnić partnerom 
centralnym i innym systemom obrotu, na 
zasadach niedyskryminacyjnych, dostęp do 
informacji na temat indeksów oraz 
wskaźników wykorzystywanych do 
określania wartości instrumentów 
finansowych. Każdy system obrotu lub 
partner centralny dostarczający tego 
rodzaju informacje i produkty może 
pobierać opłaty za usługi świadczone 
uczestnikom rynku wyłącznie na zasadzie 
zwrotu kosztów i osiągnięcia rozsądnych 
zysków. Zwrot kosztów odnosi się do 
kosztów poniesionych bezpośrednio w 
związku z usługami świadczonymi w 
odniesieniu do produktów usług 
indeksowych. Wyeliminowanie barier i 
praktyk dyskryminacyjnych ma na celu 
zwiększenie konkurencji w zakresie 
rozliczania instrumentów finansowych i 
obrotu instrumentami finansowymi celem 
obniżenia kosztów inwestycji i 
finansowania zewnętrznego, 
wyeliminowania braku wydajności oraz 
promowania innowacyjności na rynkach 
Unii. Komisja powinna nadal ściśle 
monitorować rozwój infrastruktury 
potransakcyjnej i w razie potrzeby powinna 
interweniować, aby zapobiec zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym.
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Or. en

Uzasadnienie

Tekst w swoim obecnym brzmieniu nie umożliwia ograniczenia wzrostu kosztów przy 
wykorzystywaniu wskaźników. Wskaźniki mają kluczowe znaczenie dla odniesień do obrotu 
oraz dla wsparcia optymalnej realizacji transakcji. Określając takie limity, zapewnimy, że 
koszty nie zostaną drastycznie zwiększone, co mogłoby skutkować mniejszymi korzyściami dla 
inwestorów ostatecznych.

Poprawka 175
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy również ustanowić wymóg, 
aby systemy obrotu zapewniały dostęp, w
tym strumienie danych, na 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach partnerom centralnym pragnącym 
rozliczać transakcje zrealizowane w danym 
systemie obrotu. Należy również zapewnić 
partnerom centralnym i innym systemom 
obrotu, na zasadach 
niedyskryminacyjnych, licencje i dostęp do 
informacji na temat indeksów oraz innych 
wskaźników wykorzystywanych do 
określania wartości instrumentów 
finansowych. Wyeliminowanie barier i 
praktyk dyskryminacyjnych ma na celu 
zwiększenie konkurencji w zakresie 
rozliczania instrumentów finansowych i 
obrotu instrumentami finansowymi celem 
obniżenia kosztów inwestycji i 
finansowania zewnętrznego, 
wyeliminowania braku wydajności oraz 
promowania innowacyjności na rynkach 
Unii. Komisja powinna nadal ściśle 
monitorować rozwój infrastruktury 
potransakcyjnej i w razie potrzeby powinna 
interweniować, aby zapobiec zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

(33) Należy również ustanowić wymóg, 
aby systemy obrotu zapewniały dostęp do 
strumieni danych na 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach partnerom centralnym pragnącym 
rozliczać transakcje zrealizowane w danym 
systemie obrotu. Prawo dostępu partnerów 
centralnych do systemu obrotu powinno 
przewidywać rozwiązania, w których 
większa liczba partnerów centralnych 
może korzystać z informacji 
potransakcyjnych o transakcjach 
pochodzących z jednego systemu obrotu. 
Nie powinno to jednak prowadzić do 
interoperacyjności rozliczania 
instrumentów pochodnych, ani do 
fragmentacji płynności. Należy również 
zapewnić partnerom centralnym i innym 
systemom obrotu, na zasadach 
niedyskryminacyjnych, licencje i dostęp do 
informacji na temat indeksów oraz innych 
wskaźników wykorzystywanych do 
określania wartości instrumentów 
finansowych. Wyeliminowanie barier i 
praktyk dyskryminacyjnych ma na celu 
zwiększenie konkurencji w zakresie 
rozliczania instrumentów finansowych i 
obrotu instrumentami finansowymi celem 
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obniżenia kosztów inwestycji i 
finansowania zewnętrznego, 
wyeliminowania braku wydajności oraz 
promowania innowacyjności na rynkach 
Unii. Komisja powinna nadal ściśle 
monitorować rozwój infrastruktury 
potransakcyjnej i w razie potrzeby powinna 
interweniować, aby zapobiec zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy również ustanowić wymóg, 
aby systemy obrotu zapewniały dostęp, w 
tym strumienie danych, na 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach partnerom centralnym pragnącym 
rozliczać transakcje zrealizowane w danym 
systemie obrotu. Należy również zapewnić 
partnerom centralnym i innym systemom
obrotu, na zasadach 
niedyskryminacyjnych, licencje i dostęp do 
informacji na temat indeksów oraz innych 
wskaźników wykorzystywanych do 
określania wartości instrumentów 
finansowych. Wyeliminowanie barier i 
praktyk dyskryminacyjnych ma na celu 
zwiększenie konkurencji w zakresie 
rozliczania instrumentów finansowych i 
obrotu instrumentami finansowymi celem 
obniżenia kosztów inwestycji i 
finansowania zewnętrznego, 
wyeliminowania braku wydajności oraz 
promowania innowacyjności na rynkach 
Unii. Komisja powinna nadal ściśle 
monitorować rozwój infrastruktury 
potransakcyjnej i w razie potrzeby powinna 
interweniować, aby zapobiec zakłóceniom 

(33) Należy również ustanowić wymóg, 
aby systemy obrotu zapewniały dostęp, w 
tym strumienie danych, na 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach partnerom centralnym pragnącym 
rozliczać transakcje zrealizowane w danym 
systemie obrotu. W rozporządzeniu (UE) 
nr .../... [EMIR] interoperacyjność 
ogranicza się do zabezpieczeń 
pieniężnych, lecz do 2014 r. EUNGiPW 
zobowiązany jest przedstawić 
sprawozdanie na temat tego, czy 
rozszerzenie zakresu na inne instrumenty 
finansowe byłoby wskazane. Żaden 
przepis EMIR nie uniemożliwia stronom 
uzgadniania interoperacyjności 
dwustronnie, czy to w odniesieniu do 
instrumentów kapitałowych, 
instrumentów pochodnych, czy też innych 
instrumentów. Należy również zapewnić 
partnerom centralnym i innym systemom 
obrotu, na zasadach 
niedyskryminacyjnych, licencje i dostęp do 
informacji na temat indeksów oraz innych 
wskaźników wykorzystywanych do 
określania wartości instrumentów 
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konkurencji na rynku wewnętrznym. finansowych. Wyeliminowanie barier i 
praktyk dyskryminacyjnych ma na celu 
zwiększenie konkurencji w zakresie 
rozliczania instrumentów finansowych i 
obrotu instrumentami finansowymi celem 
obniżenia kosztów inwestycji i 
finansowania zewnętrznego, 
wyeliminowania braku wydajności oraz 
promowania innowacyjności na rynkach 
Unii. Komisja powinna nadal ściśle 
monitorować rozwój infrastruktury 
potransakcyjnej i w razie potrzeby powinna 
interweniować, aby zapobiec zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 177
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy również ustanowić wymóg, 
aby systemy obrotu zapewniały dostęp, w 
tym strumienie danych, na 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach partnerom centralnym pragnącym 
rozliczać transakcje zrealizowane w danym 
systemie obrotu. Należy również zapewnić 
partnerom centralnym i innym systemom 
obrotu, na zasadach 
niedyskryminacyjnych, licencje i dostęp do 
informacji na temat indeksów oraz innych 
wskaźników wykorzystywanych do 
określania wartości instrumentów 
finansowych. Wyeliminowanie barier i 
praktyk dyskryminacyjnych ma na celu 
zwiększenie konkurencji w zakresie 
rozliczania instrumentów finansowych i 
obrotu instrumentami finansowymi celem 
obniżenia kosztów inwestycji i 
finansowania zewnętrznego, 
wyeliminowania braku wydajności oraz 

(33) Należy również ustanowić wymóg, 
aby systemy obrotu zapewniały dostęp, w 
tym strumienie danych, na 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach partnerom centralnym pragnącym 
rozliczać transakcje zrealizowane w danym 
systemie obrotu, chyba że prawo dostępu 
prowadziłoby do zwiększenia ryzyka 
operacyjnego oraz do fragmentacji 
płynności. Zatwierdzenie nowego dostępu 
należy przedłożyć członkom rynku i 
partnerom centralnym. Należy również 
zapewnić partnerom centralnym i innym 
systemom obrotu, na zasadach 
niedyskryminacyjnych, licencje i dostęp do 
informacji na temat indeksów oraz innych 
wskaźników wykorzystywanych do 
określania wartości instrumentów 
finansowych. Wyeliminowanie barier i 
praktyk dyskryminacyjnych ma na celu 
zwiększenie konkurencji w zakresie 
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promowania innowacyjności na rynkach 
Unii. Komisja powinna nadal ściśle 
monitorować rozwój infrastruktury 
potransakcyjnej i w razie potrzeby powinna 
interweniować, aby zapobiec zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

rozliczania instrumentów finansowych i 
obrotu instrumentami finansowymi celem 
obniżenia kosztów inwestycji i 
finansowania zewnętrznego, 
wyeliminowania braku wydajności oraz 
promowania innowacyjności na rynkach 
Unii. Komisja powinna nadal ściśle 
monitorować rozwój infrastruktury 
potransakcyjnej i w razie potrzeby powinna 
interweniować, aby zapobiec zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich w Unii podlega systemom 
i wymogom krajowym. Systemy te są 
bardzo zróżnicowane, a firmy 
upoważnione do działania zgodnie z nimi 
nie cieszą się swobodą świadczenia usług i 
prawem przedsiębiorczości w państwach 
członkowskich innych niż państwo, na 
terytorium którego mają swoją siedzibę. 
Właściwe jest wprowadzenie wspólnych 
ram regulacyjnych na szczeblu Unii. 
System powinien zharmonizować 
istniejące rozproszone ramy, 
zagwarantować pewność oraz jednakowe 
traktowanie firm z państw trzecich w 
zakresie dostępu do rynku Unii, zapewniać 
przeprowadzenie przez Komisję oceny 
równoważności w odniesieniu do ram 
regulacyjnych i nadzorczych państw 
trzecich, a także powinien przewidywać 
porównywalny poziom ochrony dla 
inwestorów w UE otrzymujących usługi od 
firm z państw trzecich.

(34) Świadczenie usług przez firmy 
inwestycyjne i operatorów rynku z państw 
trzecich* w Unii podlega systemom i 
wymogom krajowym. Systemy te są 
bardzo zróżnicowane, a firmy 
upoważnione do działania zgodnie z nimi 
nie cieszą się swobodą świadczenia usług i 
prawem przedsiębiorczości w państwach 
członkowskich innych niż państwo, na 
terytorium którego mają swoją siedzibę. 
Właściwe jest wprowadzenie wspólnych 
ram regulacyjnych na szczeblu Unii. 
System powinien zharmonizować 
istniejące rozproszone ramy, 
zagwarantować pewność oraz jednakowe 
traktowanie firm inwestycyjnych i 
operatorów rynku z państw trzecich w 
zakresie dostępu do rynku Unii, zapewniać 
przeprowadzenie przez Komisję oceny 
równoważności i wzajemności w 
odniesieniu do ram regulacyjnych i 
nadzorczych państw trzecich, a także 
powinien przewidywać porównywalny 
poziom ochrony dla inwestorów w UE 
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otrzymujących usługi od firm
inwestycyjnych i operatorów rynku z 
państw trzecich.
* (Ta poprawka odnosi się do całego 
tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego wniosku jest zapewnienie, że MiFIR ustanawia właściwy system dla firm 
inwestycyjnych i operatorów rynku z państw trzecich, a nie system obejmujący tylko niektóre 
usługi świadczone przez firmy inwestycyjne. Taki system zapewniłby, że wszystkie usługi 
oferowane zarówno przez firmy inwestycyjne, jak i operatorów rynku z państw trzecich, którzy 
działają na terytorium UE, podlegają zakresowi MiFIR. W nowych wnioskach należy jasno 
sprecyzować, które przepisy będą miały zastosowanie to tego rodzaju operatorów i które 
przepisy UE, o ile którekolwiek, nie będą miały zastosowania.

Poprawka 179
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich w Unii podlega systemom 
i wymogom krajowym. Systemy te są 
bardzo zróżnicowane, a firmy 
upoważnione do działania zgodnie z nimi 
nie cieszą się swobodą świadczenia usług i 
prawem przedsiębiorczości w państwach 
członkowskich innych niż państwo, na 
terytorium którego mają swoją siedzibę. 
Właściwe jest wprowadzenie wspólnych 
ram regulacyjnych na szczeblu Unii. 
System powinien zharmonizować 
istniejące rozproszone ramy, 
zagwarantować pewność oraz jednakowe 
traktowanie firm z państw trzecich w 
zakresie dostępu do rynku Unii, 
zapewniać przeprowadzenie przez Komisję 

(34) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich w Unii podlega systemom 
i wymogom krajowym. Systemy te są 
bardzo zróżnicowane, a firmy 
upoważnione do działania zgodnie z nimi 
nie cieszą się swobodą świadczenia usług i 
prawem przedsiębiorczości w państwach 
członkowskich innych niż państwo, na 
terytorium którego mają swoją siedzibę. 
Podczas gdy państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość zachowania tych 
systemów i wymogów, właściwe jest 
wprowadzenie wspólnych ram 
regulacyjnych na szczeblu Unii w celu 
umożliwienia firmom z państw trzecich, 
które utworzyły w Unii oddział, 
świadczenia usług i prowadzenia 
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oceny równoważności w odniesieniu do 
ram regulacyjnych i nadzorczych państw 
trzecich, a także powinien przewidywać 
porównywalny poziom ochrony dla 
inwestorów w UE otrzymujących usługi 
od firm z państw trzecich.

działalności na obszarze Unii za 
pośrednictwem oddziału, który uzyskał 
zezwolenie na działalność w danym 
państwie członkowskim od właściwego 
organu, oraz między innymi pod 
warunkiem, że Komisja przeprowadziła 
ocenę równoważności w odniesieniu do 
ram regulacyjnych i nadzorczych państwa 
trzeciego. Wspólne ramy powinny również 
umożliwiać firmom z państw trzecich 
świadczenie usług lub prowadzenie 
działalności na rzecz określonych 
uprawnionych kontrahentów mających 
swoją siedzibę w państwie członkowskim 
inaczej niż za pośrednictwem oddziału w 
tym państwie członkowskim, bez 
wymagania uzyskania zezwolenia w tym 
państwie członkowskim lub rejestracji 
przez EUNGiPW. Firmy z państw 
trzecich, które chciałyby świadczyć usługi 
lub prowadzić działalność na rzecz innych 
uprawnionych kontrahentów oraz jako 
takich klientów profesjonalnych na 
obszarze Unii, powinny mieć taką 
możliwość, jeśli zostały zarejestrowane 
przez EUNGiPW i jeśli, między innymi, 
Komisja przeprowadziła ocenę 
równoważności w odniesieniu do 
regulacyjnych i nadzorczych ram państwa 
trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele usług i działań inwestycyjnych świadczy się oraz prowadzi w kontekście kontynuacji 
stosunków pomiędzy firmą i klientem. Wprowadzenie na przykład skutecznego zakazu 
udzielania informacji i przekazywania wyników badań obecnym klientom przez firmy z państw 
trzecich bezpodstawnie ograniczyłoby dostęp inwestorów i kontrahentów UE do usług 
świadczonych przez firmy z państw trzecich.

Poprawka 180
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich w Unii podlega systemom 
i wymogom krajowym. Systemy te są 
bardzo zróżnicowane, a firmy 
upoważnione do działania zgodnie z nimi 
nie cieszą się swobodą świadczenia usług i 
prawem przedsiębiorczości w państwach 
członkowskich innych niż państwo, na 
terytorium którego mają swoją siedzibę. 
Właściwe jest wprowadzenie wspólnych 
ram regulacyjnych na szczeblu Unii. 
System powinien zharmonizować 
istniejące rozproszone ramy, 
zagwarantować pewność oraz jednakowe 
traktowanie firm z państw trzecich w 
zakresie dostępu do rynku Unii, zapewniać 
przeprowadzenie przez Komisję oceny 
równoważności w odniesieniu do ram 
regulacyjnych i nadzorczych państw 
trzecich, a także powinien przewidywać 
porównywalny poziom ochrony dla 
inwestorów w UE otrzymujących usługi od 
firm z państw trzecich.

(34) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich w Unii podlega systemom 
i wymogom krajowym. Systemy te są 
bardzo zróżnicowane, a firmy 
upoważnione do działania zgodnie z nimi 
nie cieszą się swobodą świadczenia usług i 
prawem przedsiębiorczości w państwach 
członkowskich innych niż państwo, na 
terytorium którego mają swoją siedzibę. 
Właściwe jest wprowadzenie wspólnych 
ram regulacyjnych na szczeblu Unii. 
System powinien zharmonizować 
istniejące rozproszone ramy, 
zagwarantować pewność oraz jednakowe 
traktowanie firm z państw trzecich w 
zakresie dostępu do rynku Unii, zapewniać 
przeprowadzenie przez Komisję oceny 
równoważności w odniesieniu do ram 
regulacyjnych i nadzorczych państw 
trzecich, a także powinien przewidywać 
porównywalny poziom ochrony dla 
klientów detalicznych w UE 
otrzymujących usługi od firm z państw 
trzecich.

Or. en

Poprawka 181
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich w Unii podlega systemom 
i wymogom krajowym. Systemy te są 
bardzo zróżnicowane, a firmy 
upoważnione do działania zgodnie z nimi 
nie cieszą się swobodą świadczenia usług i 
prawem przedsiębiorczości w państwach 
członkowskich innych niż państwo, na 

(34) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich w Unii podlega systemom 
i wymogom krajowym. Systemy te są 
bardzo zróżnicowane, a firmy 
upoważnione do działania zgodnie z nimi 
nie cieszą się swobodą świadczenia usług i 
prawem przedsiębiorczości w państwach 
członkowskich innych niż państwo, na 
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terytorium którego mają swoją siedzibę. 
Właściwe jest wprowadzenie wspólnych 
ram regulacyjnych na szczeblu Unii. 
System powinien zharmonizować 
istniejące rozproszone ramy, 
zagwarantować pewność oraz jednakowe 
traktowanie firm z państw trzecich w 
zakresie dostępu do rynku Unii, zapewniać 
przeprowadzenie przez Komisję oceny 
równoważności w odniesieniu do ram 
regulacyjnych i nadzorczych państw 
trzecich, a także powinien przewidywać 
porównywalny poziom ochrony dla 
inwestorów w UE otrzymujących usługi od 
firm z państw trzecich.

terytorium którego mają swoją siedzibę. 
Właściwe jest wprowadzenie wspólnych 
ram regulacyjnych na szczeblu Unii. 
System powinien zharmonizować 
istniejące rozproszone ramy, 
zagwarantować pewność oraz jednakowe 
traktowanie firm z państw trzecich w 
zakresie dostępu do rynku Unii, zapewniać 
przeprowadzenie przez Komisję oceny 
równoważności w odniesieniu do ram 
regulacyjnych i nadzorczych państw 
trzecich, a także powinien przewidywać 
porównywalny poziom ochrony dla 
inwestorów w UE otrzymujących usługi od 
firm z państw trzecich. Podczas 
stosowania wymogów odnoszących się do 
firm z państw trzecich Komisja i państwa 
członkowskie powinny mieć na uwadze 
centralną rolę UE na światowych rynkach 
finansowych, współzależność rynków 
finansowych UE i państw trzecich oraz 
korzyści płynące z handlu 
międzynarodowego na rzecz unijnych 
inwestorów, obywateli, firm, władz 
publicznych i gospodarki europejskiej. Z 
uwzględnieniem powyższego stosowanie 
wymogów obowiązujących w państwach 
trzecich nie powinno, za wyjątkiem 
sytuacji, w których jest to uzasadnione 
względami obiektywnymi oraz względami 
ostrożnościowymi opartymi na dowodach, 
uniemożliwiać inwestorom i emitentom z 
UE inwestowania w państwach trzecich 
lub przyjmowania środków finansowych 
od państw trzecich, ani nie powinno, 
odwrotnie, uniemożliwiać inwestorom i 
emitentom z państw trzecich inwestowania 
w rynki europejskie, gromadzenia 
kapitału na tych rynkach lub 
otrzymywania na nich innych usług 
finansowych.

Or. en

Poprawka 182
Gunnar Hökmark
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich w Unii podlega systemom 
i wymogom krajowym. Systemy te są 
bardzo zróżnicowane, a firmy 
upoważnione do działania zgodnie z nimi 
nie cieszą się swobodą świadczenia usług i 
prawem przedsiębiorczości w państwach 
członkowskich innych niż państwo, na 
terytorium którego mają swoją siedzibę. 
Właściwe jest wprowadzenie wspólnych 
ram regulacyjnych na szczeblu Unii. 
System powinien zharmonizować
istniejące rozproszone ramy, 
zagwarantować pewność oraz jednakowe 
traktowanie firm z państw trzecich w 
zakresie dostępu do rynku Unii, zapewniać 
przeprowadzenie przez Komisję oceny 
równoważności w odniesieniu do ram 
regulacyjnych i nadzorczych państw 
trzecich, a także powinien przewidywać 
porównywalny poziom ochrony dla 
inwestorów w UE otrzymujących usługi od 
firm z państw trzecich.

(34) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich w Unii podlega systemom 
i wymogom krajowym. Systemy te są 
bardzo zróżnicowane, a firmy 
upoważnione do działania zgodnie z nimi 
nie cieszą się swobodą świadczenia usług i 
prawem przedsiębiorczości w państwach 
członkowskich innych niż państwo, na 
terytorium którego mają swoją siedzibę. 
Właściwe jest wprowadzenie wspólnych 
ram regulacyjnych na szczeblu Unii. 
System powinien zharmonizować 
istniejące rozproszone ramy, 
zagwarantować pewność oraz jednakowe 
traktowanie firm z państw trzecich w 
zakresie dostępu do rynku Unii, zapewniać 
przeprowadzenie przez Komisję oceny 
równoważności w odniesieniu do ram 
regulacyjnych i nadzorczych państw 
trzecich, a także powinien przewidywać 
porównywalny poziom ochrony dla 
inwestorów w UE otrzymujących usługi od 
firm z państw trzecich. Podczas 
stosowania wymogów odnoszących się do 
firm z państw trzecich Komisja i państwa 
członkowskie powinny mieć na uwadze 
centralną rolę UE na światowych rynkach 
finansowych, znaczenie otwartości na 
przyciąganie inwestycji, potrzebę 
zachowania europejskich centrów 
finansowych, współzależność rynków 
finansowych UE i państw trzecich oraz 
korzyści płynące z handlu 
międzynarodowego na rzecz unijnych 
inwestorów i emitentów, obywateli, firm, 
władz publicznych i gospodarki 
europejskiej. Z uwzględnieniem 
szerokiego zakresu usług finansowych 
wymagających licencji na mocy MiFID 
stosowanie wymogów obowiązujących w 
państwach trzecich nie powinno, za 
wyjątkiem sytuacji, w których jest to 
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uzasadnione względami obiektywnymi 
oraz względami ostrożnościowymi 
opartymi na dowodach, uniemożliwiać 
inwestorom i emitentom z UE 
inwestowania w państwa trzecie lub 
przyjmowania środków finansowych od 
państw trzecich, ani nie powinno 
uniemożliwiać inwestorom i emitentom z 
państw trzecich inwestowania w rynki 
europejskie, gromadzenia kapitału na tych 
rynkach lub otrzymywania na nich innych 
usług finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

W celu promowania dobrobytu, wzrostu, zatrudnienia i stabilności finansowej w UE należy 
chronić dobre relacje pomiędzy europejskimi inwestorami i emitentami a rynkami państw 
trzecich i dostawcami usług z państw trzecich, a także należy kontynuować zachęcanie 
inwestorów i emitentów z państw trzecich do inwestowania w rynki UE i gromadzenia za ich 
pośrednictwem kapitału.

Poprawka 183
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich w Unii podlega systemom 
i wymogom krajowym. Systemy te są 
bardzo zróżnicowane, a firmy 
upoważnione do działania zgodnie z nimi 
nie cieszą się swobodą świadczenia usług i 
prawem przedsiębiorczości w państwach 
członkowskich innych niż państwo, na 
terytorium którego mają swoją siedzibę. 
Właściwe jest wprowadzenie wspólnych 
ram regulacyjnych na szczeblu Unii. 
System powinien zharmonizować 
istniejące rozproszone ramy, 
zagwarantować pewność oraz jednakowe 

(34) Świadczenie usług przez firmy z 
państw trzecich w Unii podlega systemom 
i wymogom krajowym. Systemy te są 
bardzo zróżnicowane, a firmy 
upoważnione do działania zgodnie z nimi 
nie cieszą się swobodą świadczenia usług i 
prawem przedsiębiorczości w państwach 
członkowskich innych niż państwo, na 
terytorium którego mają swoją siedzibę. 
Poza tym, umożliwienie świadczenia usług 
uprawnionym kontrahentom mającym 
siedzibę na terenie Unii przez firmy z 
państw trzecich bez potrzeby tworzenia na 
terytorium Unii oddziału spowoduje, że 
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traktowanie firm z państw trzecich w 
zakresie dostępu do rynku Unii, zapewniać 
przeprowadzenie przez Komisję oceny 
równoważności w odniesieniu do ram 
regulacyjnych i nadzorczych państw 
trzecich, a także powinien przewidywać 
porównywalny poziom ochrony dla 
inwestorów w UE otrzymujących usługi od 
firm z państw trzecich.

firmy takie nie będą podlegały nadzorowi 
państwa członkowskiego, w którym 
prowadzą działalność, oraz nie będą 
podlegać obowiązkom wynikającym z 
projektowanych regulacji. W związku z 
tym właściwe jest wprowadzenie 
wspólnych ram regulacyjnych na szczeblu 
Unii. System powinien zharmonizować 
istniejące rozproszone ramy, 
zagwarantować pewność oraz jednakowe 
traktowanie firm z państw trzecich w 
zakresie dostępu do rynku Unii, zapewniać 
przeprowadzenie przez Komisję oceny 
równoważności w odniesieniu do ram 
regulacyjnych i nadzorczych państw 
trzecich, a także powinien przewidywać 
porównywalny poziom ochrony dla 
inwestorów w UE otrzymujących usługi od 
firm z państw trzecich.

Or. pl

Poprawka 184
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Podczas ustalania skutecznej 
równoważności dla systemów państw 
trzecich Komisja powinna ograniczyć się 
wyłącznie do tych przepisów, które zostały 
przyjęte na forach międzynarodowych 
takich jak szczyt grupy G-20. Chociaż 
przepisy dotyczące obowiązku obrotu 
instrumentami pochodnymi powinny być 
w możliwie jak największym stopniu 
skoordynowane zgodnie z EMIR, wiele 
części niniejszej dyrektywy nie podlega 
zobowiązaniom grupy G-20, ani nie ma na 
celu stabilności systemu finansowego, i w 
związku z tym państwa trzecie nie 
powinny przyjmować ich bezpośrednio.
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Or. en

Poprawka 185
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) Podczas przeprowadzania ocen 
równoważności państw trzecich Komisja 
powinna dopilnować, aby oceny te były 
zgodne z podejściem, które zakłada 
przyznanie pierwszeństwa największym 
partnerom handlowym UE oraz poddanie 
ocenie państw, w przypadku których tylko 
kilka firm ma dostęp do UE, dopiero po 
przeprowadzeniu oceny ważniejszych 
rynków.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na ograniczone zasoby, ważne będzie priorytetowe potraktowanie kluczowych 
jurysdykcji, tak aby nie zakłócać obrotu, lecz uzyskać jak największy wpływ zaraz po przyjęciu 
prawodawstwa.

Poprawka 186
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W przypadku świadczenia usług na 
rzecz klientów detalicznych zawsze należy 
wymagać utworzenia oddziału w Unii. 
Utworzenie oddziału w Unii wymaga 
uzyskania upoważnienia oraz podlega 
nadzorowi w Unii. Powinny istnieć 
właściwe ustalenia odnośnie do 

(35) W przypadku świadczenia usług na 
rzecz klientów detalicznych lub 
profesjonalnych zawsze należy wymagać 
utworzenia oddziału w Unii. Utworzenie 
oddziału w Unii wymaga uzyskania 
upoważnienia oraz podlega nadzorowi w 
Unii. Powinny istnieć właściwe ustalenia 
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współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Świadczenie 
usług bez posiadania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Powinno ono podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w państwie trzecim. Powinny 
istnieć właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między EUNGiPW a 
właściwymi organami w państwie trzecim.

odnośnie do współpracy między 
zainteresowanym właściwym organem a 
właściwym organem w państwie trzecim. 
Świadczenie usług bez posiadania oddziału 
należy ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Powinno ono podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w państwie trzecim. Powinny 
istnieć właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między EUNGiPW a 
właściwymi organami w państwie trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Poprawka 187
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W przypadku świadczenia usług na 
rzecz klientów detalicznych zawsze należy 
wymagać utworzenia oddziału w Unii. 
Utworzenie oddziału w Unii wymaga 
uzyskania upoważnienia oraz podlega 
nadzorowi w Unii. Powinny istnieć 
właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Świadczenie 
usług bez posiadania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Powinno ono podlegać 

(35) Firmy z państw trzecich, które tworzą 
w Unii oddział zgodnie ze wspólnymi 
unijnymi ramami dotyczącymi oddziałów, 
powinny móc świadczyć usługi i 
prowadzić działalność w Unii na rzecz 
klientów detalicznych z branży, przy czym 
nie powinno to uniemożliwiać klientom 
detalicznym otrzymywania usług od firm z 
państw trzecich z własnej wyłącznej 
inicjatywy klienta lub otrzymywania usług 
poza Unią (lub zgodnie z systemem 
krajowym). Utworzenie oddziału w Unii
wymaga uzyskania upoważnienia oraz 
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rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w państwie trzecim. Powinny 
istnieć właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między EUNGiPW a 
właściwymi organami w państwie trzecim.

podlega nadzorowi w Unii. Powinny 
istnieć właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Po 
otrzymaniu zezwolenia na prowadzenie 
działalności oddział powinien podlegać 
nadzorowi w państwie członkowskim, w 
którym został utworzony; firma z państwa 
trzeciego powinna móc świadczyć usługi 
w innych państwach członkowskich za 
pośrednictwem oddziału posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
i podlegającego nadzorowi, zgodnie z 
procedurą powiadamiania.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele usług i działań inwestycyjnych świadczy się oraz prowadzi w kontekście kontynuacji 
stosunków pomiędzy firmą i klientem. Wprowadzenie na przykład skutecznego zakazu 
udzielania informacji i przekazywania wyników badań obecnym klientom przez firmy z państw 
trzecich bezpodstawnie ograniczyłoby dostęp inwestorów i kontrahentów UE do usług 
świadczonych przez firmy z państw trzecich.

Poprawka 188
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W przypadku świadczenia usług na 
rzecz klientów detalicznych zawsze należy 
wymagać utworzenia oddziału w Unii. 
Utworzenie oddziału w Unii wymaga 
uzyskania upoważnienia oraz podlega 
nadzorowi w Unii. Powinny istnieć 
właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Świadczenie 
usług bez posiadania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 

(35) W przypadku świadczenia usług na 
rzecz klientów detalicznych zawsze należy 
wymagać utworzenia oddziału w Unii. 
Utworzenie oddziału w Unii wymaga 
uzyskania upoważnienia oraz podlega 
nadzorowi w Unii. Powinny istnieć 
właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Świadczenie 
usług bez posiadania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych kontrahentów 
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kontrahentów. Powinno ono podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w państwie trzecim. Powinny 
istnieć właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między EUNGiPW a 
właściwymi organami w państwie trzecim.

i klientów profesjonalnych. Powinno ono 
podlegać rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w państwie trzecim. Powinny 
istnieć właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między EUNGiPW a 
właściwymi organami w państwie trzecim.

Or. en

Poprawka 189
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W przypadku świadczenia usług na 
rzecz klientów detalicznych zawsze należy 
wymagać utworzenia oddziału w Unii. 
Utworzenie oddziału w Unii wymaga 
uzyskania upoważnienia oraz podlega 
nadzorowi w Unii. Powinny istnieć 
właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Świadczenie 
usług bez posiadania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Powinno ono podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w państwie trzecim. Powinny 
istnieć właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między EUNGiPW a 
właściwymi organami w państwie trzecim.

(35) W przypadku świadczenia usług na 
rzecz klientów detalicznych zawsze należy 
wymagać utworzenia jednostki zależnej w 
Unii. Utworzenie oddziału w Unii wymaga 
uzyskania upoważnienia oraz podlega 
nadzorowi w Unii. Powinny istnieć 
właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Świadczenie 
usług bez posiadania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Powinno ono podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w państwie trzecim. Powinny 
istnieć właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między EUNGiPW a 
właściwymi organami w państwie trzecim.

Or. en

Poprawka 190
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Przepisy niniejszego rozporządzenia 
regulujące świadczenie usług w Unii przez 
firmy mające siedzibę w państwach 
trzecich nie powinny mieć wpływu na 
możliwość otrzymywania usług 
inwestycyjnych przez osoby mające swoją 
siedzibę w Unii od firmy z państwa 
trzeciego, ze swojej wyłącznej inicjatywy. 
Jeżeli firma z państwa trzeciego świadczy 
usługi wyłącznie z inicjatywy osoby 
mającej siedzibę w Unii, usługi nie 
powinny być uznawane za świadczone na 
obszarze Unii. W wypadku, gdy firma z 
państwa trzeciego pozyskuje klientów lub 
potencjalnych klientów w Unii bądź 
promuje lub reklamuje usługi inwestycyjne 
albo działalność wraz usługami 
dodatkowymi w Unii, nie należy uznawać 
takich przypadków za usługi świadczone z 
własnej wyłącznej inicjatywy klienta.

(36) Przepisy niniejszego rozporządzenia 
regulujące świadczenie usług lub 
prowadzenie działalności w Unii przez 
firmy mające siedzibę w państwach 
trzecich nie powinny mieć wpływu na 
możliwość otrzymywania usług 
inwestycyjnych przez osoby mające swoją 
siedzibę w Unii od firmy z państwa 
trzeciego, ze swojej wyłącznej inicjatywy, 
lub na możliwość korzystania przez te 
osoby z działalności prowadzonej przez 
firmę z państwa trzeciego. Przepisy te nie 
powinny mieć również wpływu na 
możliwość otrzymywania usług 
inwestycyjnych przez firmy inwestycyjne 
posiadające zezwolenie na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE oraz świadczące 
usługi inwestycyjne lub prowadzące 
działalność inwestycyjną od firmy z 
państwa trzeciego, lub na możliwość 
korzystania przez te firmy z działalności 
inwestycyjnej prowadzonej przez firmę z 
państwa trzeciego, ani na możliwość 
otrzymywania usług inwestycyjnych przez 
klientów takiej firmy inwestycyjnej lub 
instytucji kredytowej od firmy z państwa 
trzeciego na zasadzie pośrednictwa firmy 
inwestycyjnej lub instytucji kredytowej, 
lub na możliwość korzystania przez tych 
klientów z działalności inwestycyjnej 
prowadzonej przez firmę z państwa 
trzeciego, ani na możliwość otrzymywania 
usług inwestycyjnych przez osoby mające 
swoją siedzibę w Unii od firmy z państwa 
trzeciego, lub na możliwość korzystania 
przez te osoby z działalności inwestycyjnej 
prowadzonej przez firmę z państwa 
trzeciego, jeżeli usługi te są świadczone 
poza Unią lub jeżeli działalność ta jest 
prowadzona poza Unią. Jeżeli firma z 
państwa trzeciego świadczy usługi lub 
prowadzi działalność wyłącznie z 
inicjatywy osoby mającej siedzibę w Unii, 
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usługi nie powinny być uznawane za 
świadczone, ani działalność nie powinna 
być uznawana za prowadzoną na obszarze 
Unii. W wypadku, gdy firma z państwa 
trzeciego pozyskuje klientów lub 
potencjalnych klientów w Unii bądź 
promuje lub reklamuje usługi inwestycyjne 
albo działalność wraz usługami 
dodatkowymi w Unii (inaczej niż w 
kontekście kontynuacji stosunków 
pomiędzy firmą z państwa trzeciego i daną 
osobą w odniesieniu do świadczenia tych 
usług lub prowadzenia tej działalności), 
nie należy uznawać takich przypadków za 
usługi świadczone lub za działalność 
prowadzoną z własnej wyłącznej 
inicjatywy klienta. Jeżeli firma z państwa 
trzeciego świadczy usługi lub prowadzi 
działalność za pośrednictwem firmy 
inwestycyjnej posiadającej zezwolenie na 
mocy niniejszej dyrektywy lub instytucji 
kredytowej posiadającej zezwolenie na 
mocy dyrektywy 2006/48/WE, 
świadczących usługi inwestycyjne lub 
prowadzących działalność inwestycyjną, 
usług świadczonych przez firmę z państwa 
trzeciego, ani działalności prowadzonej 
przez firmę z państwa trzeciego nie należy 
uznawać za świadczone lub prowadzoną 
na obszarze Unii. Firma inwestycyjna 
pełniąca rolą pośrednika pozostanie 
odpowiedzialna za objęcie klienta ochroną 
przewidzianą na mocy niniejszej 
dyrektywy w kontekście usługi 
świadczonej na rzecz klienta. Jeżeli osoba 
mająca swoją siedzibę w Unii przeniesie 
się poza Unię w celu otrzymania usług 
świadczonych przez firmę z państwa 
trzeciego lub w celu skorzystania z 
działalności prowadzonej przez firmę z 
państwa trzeciego, lub jeżeli 
reprezentatywna działalność firmy z 
państwa trzeciego jest prowadzona poza 
Unią, usług ani działalności nie należy 
uznawać za świadczone lub prowadzoną w 
Unii.
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Or. en

Uzasadnienie

Wiele usług i działań inwestycyjnych świadczy się oraz prowadzi w kontekście kontynuacji 
stosunków pomiędzy firmą i klientem. Wprowadzenie na przykład skutecznego zakazu 
udzielania informacji i przekazywania wyników badań obecnym klientom przez firmy z państw 
trzecich bezpodstawnie ograniczyłoby dostęp inwestorów i kontrahentów UE do usług 
świadczonych przez firmy z państw trzecich.

Poprawka 191
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Przepisy niniejszego rozporządzenia 
regulujące świadczenie usług w Unii przez 
firmy mające siedzibę w państwach 
trzecich nie powinny mieć wpływu na 
możliwość otrzymywania usług 
inwestycyjnych przez osoby mające swoją 
siedzibę w Unii od firmy z państwa 
trzeciego, ze swojej wyłącznej inicjatywy. 
Jeżeli firma z państwa trzeciego świadczy 
usługi wyłącznie z inicjatywy osoby 
mającej siedzibę w Unii, usługi nie 
powinny być uznawane za świadczone na 
obszarze Unii. W wypadku, gdy firma z 
państwa trzeciego pozyskuje klientów lub 
potencjalnych klientów w Unii bądź 
promuje lub reklamuje usługi inwestycyjne 
albo działalność wraz usługami 
dodatkowymi w Unii, nie należy uznawać 
takich przypadków za usługi świadczone z 
własnej wyłącznej inicjatywy klienta.

(36) Przepisy niniejszego rozporządzenia 
regulujące świadczenie usług w Unii przez 
firmy mające siedzibę w państwach 
trzecich nie powinny mieć wpływu na 
możliwość otrzymywania usług 
inwestycyjnych przez klientów 
detalicznych mających swoją siedzibę w 
Unii od firmy z państwa trzeciego, ze 
swojej wyłącznej inicjatywy. Jeżeli firma z 
państwa trzeciego świadczy usługi 
wyłącznie z inicjatywy klienta 
detalicznego mającego siedzibę w Unii, 
usługi nie powinny być uznawane za 
świadczone na obszarze Unii. W wypadku, 
gdy firma z państwa trzeciego pozyskuje 
klientów lub potencjalnych klientów w 
Unii bądź promuje lub reklamuje usługi 
inwestycyjne albo działalność wraz 
usługami dodatkowymi w Unii, nie należy 
uznawać takich przypadków za usługi 
świadczone z własnej wyłącznej inicjatywy 
klienta.

Or. en
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Poprawka 192
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Przepisy niniejszego rozporządzenia 
regulujące świadczenie usług w Unii przez 
firmy mające siedzibę w państwach 
trzecich nie powinny mieć wpływu na 
możliwość otrzymywania usług 
inwestycyjnych przez osoby mające swoją 
siedzibę w Unii od firmy z państwa 
trzeciego, ze swojej wyłącznej inicjatywy. 
Jeżeli firma z państwa trzeciego świadczy 
usługi wyłącznie z inicjatywy osoby 
mającej siedzibę w Unii, usługi nie 
powinny być uznawane za świadczone na 
obszarze Unii. W wypadku, gdy firma z 
państwa trzeciego pozyskuje klientów lub 
potencjalnych klientów w Unii bądź 
promuje lub reklamuje usługi 
inwestycyjne albo działalność wraz 
usługami dodatkowymi w Unii, nie należy 
uznawać takich przypadków za usługi 
świadczone z własnej wyłącznej inicjatywy 
klienta.

(36) Firma z państwa trzeciego nie 
powinna żądać uzyskania zezwolenia lub 
rejestracji w UE, jeżeli świadczy usługi z
inicjatywy klienta UE, jeżeli świadczy 
usługi wyłącznie firmom działającym na 
podstawie zezwolenia udzielonego w 
ramach MiFID lub jeżeli usługi są 
świadczone wyłącznie poza UE.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić, że firmy unijne mogą prowadzić działalność na rynkach państw trzecich, ten 
przepis jest konieczny, ponieważ niektóre państwa nigdy nie osiągną poziomów 
równoważnych z poziomami UE, a mimo to wymagają, aby określone działania prowadziły 
jednostki lokalne.

Poprawka 193
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Na rynkach wtórnych kasowych 
prowadzących obrót uprawnieniami do 
emisji (EUA) miały miejsce przypadki 
nadużyć, które mogą podważyć zaufanie 
do systemów handlu emisjami określonych 
w dyrektywie 2003/87/WE, w związku z 
czym podejmowane są środki, aby 
wzmocnić system rejestrów EUA oraz 
zaostrzyć warunki otwierania rachunku na 
potrzeby obrotu EUA. Celem wzmocnienia 
integralności i ochrony sprawnego 
funkcjonowania tych rynków, w tym 
kompleksowego nadzoru nad obrotem, 
właściwe jest uzupełnienie środków 
podjętych na mocy dyrektywy 
2003/87/WE poprzez pełne włączenie 
uprawnień do emisji do zakresu tej 
dyrektywy oraz dyrektywy 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2003 r. w sprawie 
wykorzystywania poufnych informacji i 
manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), 
poprzez zaklasyfikowanie ich jako 
instrumenty finansowe.

(37) Na rynkach wtórnych kasowych 
prowadzących obrót uprawnieniami do 
emisji (EUA) miały miejsce przypadki 
nadużyć, które mogą podważyć zaufanie 
do systemów handlu emisjami określonych 
w dyrektywie 2003/87/WE, w związku z 
czym podejmowane są środki, aby 
wzmocnić system rejestrów EUA oraz 
zaostrzyć warunki otwierania rachunku na 
potrzeby obrotu EUA. Celem wzmocnienia 
integralności i ochrony sprawnego 
funkcjonowania tych rynków, w tym 
kompleksowego nadzoru nad obrotem, 
właściwe jest uzupełnienie środków 
podjętych na mocy dyrektywy 
2003/87/WE poprzez pełne włączenie 
uprawnień do emisji do zakresu tej 
dyrektywy oraz dyrektywy 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2003 r. w sprawie 
wykorzystywania poufnych informacji i 
manipulacji na rynku (nadużyć na rynku).

Or. en

Poprawka 194
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE. W 
szczególności należy przyjąć akty 
delegowane w odniesieniu do: szczegółów 
dotyczących definicji; szczegółowych 
wymogów w zakresie przejrzystości 

(38) Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE. W 
szczególności należy przyjąć akty 
delegowane w odniesieniu do: szczegółów 
dotyczących definicji; szczegółowych 
wymogów w zakresie przejrzystości 



PE489.472v01-00 102/190 AM\901839PL.doc

PL

obrotu; szczegółowych warunków 
udzielania zwolnień z obowiązku 
przejrzystości przedtransakcyjnej; ustaleń 
w zakresie odroczonej publikacji danych 
potransakcyjnych; kryteriów 
warunkujących nakładanie obowiązku 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje; 
szczegółowych przepisów w zakresie 
kosztów dotyczących dostępności danych 
rynkowych; kryteriów udzielania i 
odmowy dostępu między systemami obrotu 
i partnerami centralnymi; a także dalszego 
określenia warunków, przy wystąpieniu 
których zagrożenia dla ochrony 
inwestorów, prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych lub stabilności całego 
systemu finansowego Unii lub części tego 
systemu mogą uzasadniać podjęcie działań 
przez EUNGiPW.

obrotu; szczegółowych warunków 
udzielania zwolnień z obowiązku 
przejrzystości przedtransakcyjnej; ustaleń 
w zakresie odroczonej publikacji danych 
potransakcyjnych; kryteriów 
warunkujących nakładanie obowiązku 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje; 
szczegółowych przepisów w zakresie 
kosztów dotyczących dostępności danych 
rynkowych; kryteriów udzielania i 
odmowy dostępu między systemami obrotu 
i partnerami centralnymi; a także dalszego 
określenia warunków, przy wystąpieniu 
których zagrożenia dla ochrony 
inwestorów, prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych lub stabilności całego 
systemu finansowego Unii lub części tego 
systemu mogą uzasadniać podjęcie działań 
przez EUNGiPW. Pożądane jest, aby akty 
delegowane o charakterze technicznym 
podlegały wcześniejszym konsultacjom z 
EUNGiPW.

Or. pl

Poprawka 195
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) W sprawozdaniach Komisji 
dotyczących pakietu regulacyjnego w 
sprawie rynków finansowych (w tym, 
oprócz niniejszego rozporządzenia, 
dyrektywy w sprawie rynków 
instrumentów finansowych uchylającej 
dyrektywę 2004/39/WE oraz 
rozporządzenia dotyczącego 
wykorzystywania poufnych informacji i



AM\901839PL.doc 103/190 PE489.472v01-00

PL

manipulacji na rynku), które sporządza 
się dwa lata od rozpoczęcia stosowania 
pakietu, Komisja powinna zawrzeć 
przegląd pakietu jako całości oraz może 
przedstawić odpowiednie wnioski, w tym 
wnioski przewidujące obowiązek 
informowania o wszystkich ofertach
kupna lub sprzedaży oraz o transakcjach 
biznesowych w czasie rzeczywistym nie 
właściwych organów, lecz systemu 
opracowanego przez EUNGiPW, za 
pośrednictwem którego właściwe organy 
mogą uzyskać wszystkie niezbędne 
informacje oraz który mógłby pełnić 
funkcję jednolitej, skonsolidowanej 
jednostki taśmowej oraz 
scentralizowanego systemu współpracy, za 
pomocą których można obserwować 
nadużycia na różnych rynkach i w 
różnych państwach.

Or. fi

Poprawka 196
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
firm inwestycyjnych, instytucji 
kredytowych posiadających zezwolenie na 
mocy dyrektywy [nowa MiFID] w 
przypadku świadczenia jednego lub 
większej liczby rodzajów usług 
inwestycyjnych i/lub prowadzenia 
działalności inwestycyjnej i rynków 
regulowanych.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
firm inwestycyjnych posiadających 
zezwolenie na mocy dyrektywy [nowa 
MiFID] oraz do instytucji kredytowych
posiadających zezwolenie na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE w przypadku 
świadczenia jednego lub większej liczby 
rodzajów usług inwestycyjnych i/lub 
prowadzenia działalności inwestycyjnej i 
rynków regulowanych.

Or. en
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Uzasadnienie

Instytucje kredytowe nie posiadają zezwolenia na mocy MiFID2. Zob. art. 1 ust. 2 MiFID2.

Poprawka 197
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Tytuł V niniejszego rozporządzenia 
stosuje się również do wszystkich 
kontrahentów finansowych określonych w 
art. [2 ust.6] oraz do wszystkich 
kontrahentów niefinansowych objętych 
przepisami art. [5 ust. 1 lit. b)] 
rozporządzenia [ ] (EMIR).

3. Tytuł V niniejszego rozporządzenia 
stosuje się również do wszystkich 
kontrahentów finansowych określonych w 
art. [2 ust.6] oraz do wszystkich 
kontrahentów niefinansowych objętych 
przepisami art. [10 ust. 1 lit. b)] 
rozporządzenia [ ] (EMIR).

Or. en

Poprawka 198
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Tytuł VIII niniejszego rozporządzenia 
stosuje się do firm z państw trzecich 
świadczących usługi inwestycyjne lub 
prowadzących działalność inwestycyjną w 
państwie członkowskim bez oddziału w 
tym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy tytułu VIII stosuje się wyłącznie do firm z państw trzecich. Nie zalicza się do nich 
firm inwestycyjnych ani instytucji kredytowych posiadających zezwolenie na mocy MiFID2.
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Poprawka 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Tytuł VII niniejszego rozporządzenia 
stosuje się również do wszystkich 
kontrahentów finansowych określonych w 
art. 2 dyrektywy [nowa MiFID].

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno obowiązywać ogólne zwolnienie w odniesieniu do instytucji finansowych na 
mocy MiFID/MiFIR oraz powinny obowiązywać minimalne wymagania mające zastosowanie 
do wszystkich. Zastosowanie tytułu VII umożliwiłoby EUNGiPW przynajmniej podjęcie 
interwencji w określonych warunkach.

Poprawka 200
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Potransakcyjne ujawnianie transakcji, 
o których mowa w art. 19 i 20, oraz 
obowiązek zgłaszania transakcji, o którym 
mowa w art. 23, nie mają zastosowania do 
transakcji, których kontrahentem jest 
bank centralny ESBC.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy ujawnianie transakcji dokonywanych przez banki centralne jako część ich celów 
i zadań statutowych nie przyczyniłoby się do zwiększenia przejrzystości rynku, skuteczności 
tych operacji, a mianowicie w dziedzinie polityki pieniężnej lub w zakresie operacji 
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walutowych, a tym samym wykonywaniu tych zadań przez banki centralne, opartym na 
terminowości i poufności, znacznie mogłoby zaszkodzić ujawnianie informacji na temat tego 
rodzaju transakcji, niezależnie od tego, czy byłyby one ujawniane w czasie rzeczywistym, czy 
też z opóźnieniem.

Poprawka 201
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą, w pełni 
lub częściowo, przyznać zwolnienie ze 
stosowania art. 7, 9, 17 i 20 w odniesieniu 
do instrumentów finansowych, które są 
denominowane w walucie niebędącej 
główną walutą handlową. Państwa 
członkowskie powiadamiają EUNGiPW o 
zamiarze zastosowania tego zwolnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane wymogi w zakresie przejrzystości oraz wymogi w zakresie zawierania 
transakcji wewnętrznych mogłyby wywrzeć bardzo negatywny wpływ na płynność na małych 
rynkach nieudziałowych, na których instrumenty są denominowane w walucie niebędącej 
główną walutą handlową, co prowadzi do znacznego obciążenia kosztami rządów i innych 
emitentów. Zgodnie z art. 113 ust. 4 lit. c) dyrektywy 2009/11/WE państwa członkowskie 
muszą mieć możliwość przyznania wyłączenia od stosowania art. 7, 9, 17 i 20 w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowych/istniejących rynków na niewielkich 
obszarach walutowych.

Poprawka 202
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Przepisy tytułu VIII stosuje się 
wyłącznie do firm z państw trzecich. Nie 
zalicza się do nich firm inwestycyjnych 
ani instytucji kredytowych posiadających 
zezwolenie na mocy dyrektywy [nowa 
MiFID].

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy tytułu VIII nie powinny mieć zastosowania w przypadku gdy firma z państwa 
trzeciego korzysta z paszportu.

Poprawka 203
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Obowiązek obrotu na rynkach uznanych 

na mocy MiFID
1. Klienci detaliczni i klienci profesjonalni 
zawierają transakcje o normalnej 
wielkości rynkowej na instrumentach 
finansowych:
a) na rynkach regulowanych;
b) na MTF.
W przypadku gdy instrument finansowy 
nie jest dostępny na rynkach 
regulowanych lub MTF klienci 
profesjonalni i klienci detaliczni mogą 
zawierać transakcje poza rynkiem 
regulowanym lub MTF. Niniejszy wymóg 
nie ma zastosowania do uprawnionych 
kontrahentów.
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2. Bez uszczerbku dla obowiązków, o 
których mowa w art. 24, uprawnieni 
kontrahenci zawierają transakcje na 
instrumentach finansowych:
c) na rynkach regulowanych;
d) na MTF;
e) na OTF;
f) za pośrednictwem podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje;
g) poza rynkiem regulowanym.
Uprawnieni kontrahenci mogą zawierać 
poza rynkiem regulowanym wyłącznie 
takie transakcje, dla których 
charakterystyczne są cechy takie jak 
doraźność i nieregularność, udział 
kontrahentów hurtowych i które są 
realizowane w ramach stosunków 
handlowych obejmujących transakcje 
powyżej standardowej wielkości rynkowej, 
a także które są realizowane poza 
systemami zwyczajowo wykorzystywanymi 
przez zainteresowaną firmę do swojej 
działalności w charakterze podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje.

Or. en

Poprawka 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „system wielostronny” oznacza 
system, który kojarzy lub ułatwia 
kojarzenie wielu deklaracji gotowości 
zakupu i sprzedaży instrumentów 
finansowych, przy czym operator nie 
bierze na siebie ryzyka kapitałowego, 
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niezależnie od faktycznej liczby zleceń 
realizowanych w ramach wynikających z 
tego transakcji;

Or. en

Uzasadnienie

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Poprawka 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) „system dwustronny” oznacza system, 
który kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych, przy czym 
operator firmy inwestycyjnej bierze na 
siebie ryzyko kapitałowe;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie różnicy pomiędzy obrotem wielostronnym i obrotem dwustronnym jest niezwykle 
ważne. Bez wyraźnego rozróżnienia platformy, które w rzeczywistości są wielostronne, mogą 
być uznawane za dwustronne (i w rezultacie będą podlegały mniej surowym wymaganiom). W 
związku z tym oprócz zdefiniowania obrotu wielostronnego w ramach MiFIR należy również 
zdefiniować „obrót dwustronny”. Definicja powinna zawierać wyjaśnienie, że główną cechą 
obrotu dwustronnego jest to, że broker bierze na siebie ryzyko kapitałowe.
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Poprawka 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje” oznacza firmę inwestycyjną, 
która w sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny realizuje na własny 
rachunek zlecenia klientów poza rynkiem 
regulowanym bądź MTF lub OTF;

3) „podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje” oznacza firmę inwestycyjną, 
która w sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny prowadzi obrót 
dwustronny;

Or. en

Uzasadnienie

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Poprawka 207
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje” oznacza firmę inwestycyjną, 
która w sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny realizuje na własny 
rachunek zlecenia klientów poza rynkiem 
regulowanym bądź MTF lub OTF;

3) „podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje” oznacza firmę inwestycyjną, 
która w sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny prowadzi obrót 
dwustronny;

Or. en
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Poprawka 208
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje” oznacza firmę inwestycyjną, 
która w sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny realizuje na własny 
rachunek zlecenia klientów poza rynkiem 
regulowanym bądź MTF lub OTF;

3) „podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje” oznacza firmę inwestycyjną, 
która w sposób zorganizowany, regularny
i systematyczny realizuje na własny 
rachunek zlecenia klientów poza rynkiem 
regulowanym bądź MTF lub OTF;

Or. en

Poprawka 209
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje” oznacza firmę inwestycyjną, 
która w sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny realizuje na własny 
rachunek zlecenia klientów poza rynkiem 
regulowanym bądź MTF lub OTF;

3) „podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje” oznacza firmę inwestycyjną, 
która w sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny prowadzi obrót 
dwustronny;

Or. en

Poprawka 210
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje” oznacza firmę inwestycyjną, 

3) „podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje” oznacza firmę inwestycyjną, 
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która w sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny realizuje na własny 
rachunek zlecenia klientów poza rynkiem 
regulowanym bądź MTF lub OTF;

która w sposób zorganizowany, częsty i 
systematyczny realizuje na własny 
rachunek zlecenia klientów poza rynkiem 
regulowanym bądź MTF lub OTF oraz 
której działalność spełnia następujące 
kryteria:
a) działalność ta ma dla firmy istotne 
znaczenie handlowe oraz jest prowadzona 
zgodnie z nieuznaniowymi zasadami i 
procedurami; jakościowe i ilościowe 
kryteria oceny istotności znaczenia 
handlowego określa EUNGiPW;
b) działalność jest prowadzona przy 
pomocy wyznaczonych do tego celu 
pracowników lub zautomatyzowanego 
systemu technicznego bez względu na to, 
czy pracowników tych lub system 
wykorzystuje się wyłącznie do tego celu;
c) działalność jest udostępniana klientom 
regularnie lub w sposób ciągły.

Or. en

Poprawka 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „rynek regulowany” oznacza 
wielostronny system prowadzony i/lub 
zarządzany przez operatora rynku, który 
kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie i zgodnie ze swoimi 
regułami niemającymi charakteru 
uznaniowego – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu obejmującego 
instrumenty finansowe dopuszczone do 
obrotu zgodnie z jego regułami i/lub 
systemami oraz który posiada zezwolenie i 

5) „rynek regulowany” oznacza 
wielostronny system prowadzony i/lub 
zarządzany przez operatora rynku, który 
kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu obejmującego 
instrumenty finansowe dopuszczone do 
obrotu zgodnie z jego regułami i/lub 
systemami oraz który posiada zezwolenie i 
funkcjonuje w sposób systematyczny, 
zgodnie z przepisami tytułu III dyrektywy 
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funkcjonuje w sposób systematyczny, 
zgodnie z przepisami tytułu III dyrektywy 
[nowa MiFID];

[nowa MiFID];

Or. en

Uzasadnienie

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Poprawka 212
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „rynek regulowany” oznacza 
wielostronny system prowadzony i/lub 
zarządzany przez operatora rynku, który 
kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie i zgodnie ze swoimi 
regułami niemającymi charakteru 
uznaniowego – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu obejmującego 
instrumenty finansowe dopuszczone do 
obrotu zgodnie z jego regułami i/lub 
systemami oraz który posiada zezwolenie i 
funkcjonuje w sposób systematyczny, 
zgodnie z przepisami tytułu III dyrektywy 
[nowa MiFID];

5) „rynek regulowany” oznacza 
wielostronny system prowadzony i/lub 
zarządzany przez operatora rynku, który 
kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu obejmującego 
instrumenty finansowe dopuszczone do 
obrotu zgodnie z jego regułami i/lub 
systemami oraz który posiada zezwolenie i 
funkcjonuje w sposób systematyczny, 
zgodnie z przepisami tytułu III dyrektywy 
[nowa MiFID];
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Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej skreślono z definicji rynków regulowanych wymóg „uznaniowości” w celu 
wyeliminowania luki prawnej wykorzystywanej w ramach sieci łączenia popytu z podażą do 
ominięcia przepisu. Aby wyraźnie oddzielić działalność od systemu mającego zastosowanie 
do tej działalności, należy wyłączyć z definicji rynków regulowanych lub MTF obowiązek 
realizacji uznaniowej.

Poprawka 213
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „rynek regulowany” oznacza 
wielostronny system prowadzony i/lub 
zarządzany przez operatora rynku, który 
kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie i zgodnie ze swoimi 
regułami niemającymi charakteru 
uznaniowego – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu obejmującego 
instrumenty finansowe dopuszczone do 
obrotu zgodnie z jego regułami i/lub 
systemami oraz który posiada zezwolenie i 
funkcjonuje w sposób systematyczny, 
zgodnie z przepisami tytułu III dyrektywy 
[nowa MiFID];

5) „rynek regulowany” oznacza 
wielostronny system prowadzony i/lub 
zarządzany przez operatora rynku, który 
kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu obejmującego 
instrumenty finansowe dopuszczone do 
obrotu zgodnie z jego regułami i/lub 
systemami oraz który posiada zezwolenie i 
funkcjonuje w sposób systematyczny, 
zgodnie z przepisami tytułu III dyrektywy 
[nowa MiFID];

Or. en

Uzasadnienie

Funkcjonujące na uczciwych zasadach i należycie zorganizowane systemy obrotu 
wielostronnego muszą realizować zlecenia uczestników w sposób nieuznaniowy. Powinno być 
to jednak raczej wymogiem, a nie jedną z cech rynku regulowanego.

Poprawka 214
Pascal Canfin
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „rynek regulowany” oznacza 
wielostronny system prowadzony i/lub 
zarządzany przez operatora rynku, który 
kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie i zgodnie ze swoimi 
regułami niemającymi charakteru 
uznaniowego – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu obejmującego 
instrumenty finansowe dopuszczone do 
obrotu zgodnie z jego regułami i/lub 
systemami oraz który posiada zezwolenie i 
funkcjonuje w sposób systematyczny, 
zgodnie z przepisami tytułu III dyrektywy 
[nowa MiFID];

5) „rynek regulowany” oznacza 
wielostronny system, który kojarzy co 
najmniej czterech różnych i niezależnych 
uczestników oraz w ramach którego żaden 
uczestnik nie realizuje ponad 30% zleceń 
lub transakcji, prowadzony i/lub 
zarządzany przez operatora rynku, który 
kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie i zgodnie ze swoimi 
regułami niemającymi charakteru 
uznaniowego – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu obejmującego 
instrumenty finansowe dopuszczone do 
obrotu zgodnie z jego regułami i/lub 
systemami oraz który posiada zezwolenie i 
funkcjonuje w sposób systematyczny, 
zgodnie z przepisami tytułu III dyrektywy 
[nowa MiFID];

Or. en

Poprawka 215
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) „system wielostronny” należy uznać 
za system, który kojarzy wiele deklaracji 
gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych, przy czym 
operator pozostaje neutralny, niezależnie 
od faktycznej liczby zleceń realizowanych 
w ramach wynikających z tego transakcji;
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Or. en

Uzasadnienie

Celem dodania tej definicji jest wyjaśnienie różnicy pomiędzy obrotem wielostronnym i 
obrotem dwustronnym.

Poprawka 216
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b) „system dwustronny” należy uznać za 
system, który ułatwia kojarzenie wielu 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych, przy czym 
operator firmy inwestycyjnej bierze na 
siebie własne ryzyko kapitałowe;

Or. en

Uzasadnienie

Celem dodania tej definicji jest wyjaśnienie różnicy pomiędzy obrotem wielostronnym i 
obrotem dwustronnym.

Poprawka 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „wielostronna platforma obrotu (MTF)” 
oznacza system wielostronny prowadzony 
przez firmę inwestycyjną lub operatora 
rynku, który kojarzy wiele deklaracji 
gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie i zgodnie ze swoimi 
regułami niemającymi charakteru 

6) „wielostronna platforma obrotu (MTF)” 
oznacza system wielostronny prowadzony 
przez firmę inwestycyjną lub operatora 
rynku, który kojarzy wiele deklaracji 
gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu, zgodnie z przepisami 
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uznaniowego – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu, zgodnie z przepisami 
tytułu II dyrektywy [nowa MiFID];

tytułu II dyrektywy [nowa MiFID];

Or. en

Uzasadnienie

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Poprawka 218
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „wielostronna platforma obrotu (MTF)” 
oznacza system wielostronny prowadzony 
przez firmę inwestycyjną lub operatora 
rynku, który kojarzy wiele deklaracji 
gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie i zgodnie ze swoimi 
regułami niemającymi charakteru 
uznaniowego – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu, zgodnie z przepisami 
tytułu II dyrektywy [nowa MiFID];

6) „wielostronna platforma obrotu (MTF)” 
oznacza system wielostronny prowadzony 
przez firmę inwestycyjną lub operatora 
rynku, który kojarzy wiele deklaracji 
gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu, zgodnie z przepisami 
tytułu II dyrektywy [nowa MiFID];

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej skreślono z definicji rynków regulowanych wymóg „uznaniowości” w celu 
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wyeliminowania luki prawnej wykorzystywanej w ramach sieci łączenia popytu z podażą do 
ominięcia przepisu. Aby wyraźnie oddzielić działalność od systemu mającego zastosowanie 
do tej działalności, należy wyłączyć z definicji rynków regulowanych lub MTF obowiązek 
realizacji uznaniowej.

Poprawka 219
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „wielostronna platforma obrotu (MTF)” 
oznacza system wielostronny prowadzony 
przez firmę inwestycyjną lub operatora 
rynku, który kojarzy wiele deklaracji 
gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie i zgodnie ze swoimi 
regułami niemającymi charakteru 
uznaniowego – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu, zgodnie z przepisami 
tytułu II dyrektywy [nowa MiFID];

6) „wielostronna platforma obrotu (MTF)” 
oznacza system wielostronny prowadzony 
przez firmę inwestycyjną lub operatora 
rynku, który kojarzy wiele deklaracji 
gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu, zgodnie z przepisami 
tytułu II dyrektywy [nowa MiFID];

Or. en

Uzasadnienie

Funkcjonujące na uczciwych zasadach i należycie zorganizowane systemy obrotu 
wielostronnego muszą realizować zlecenia uczestników w sposób nieuznaniowy. Powinno być 
to jednak raczej wymogiem, a nie jedną z cech MTF.

Poprawka 220
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „wielostronna platforma obrotu (MTF)” 
oznacza system wielostronny prowadzony 

6) „wielostronna platforma obrotu (MTF)” 
oznacza system wielostronny, który 
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przez firmę inwestycyjną lub operatora 
rynku, który kojarzy wiele deklaracji 
gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie i zgodnie ze swoimi 
regułami niemającymi charakteru 
uznaniowego – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu, zgodnie z przepisami 
tytułu II dyrektywy [nowa MiFID];

kojarzy co najmniej czterech różnych i 
niezależnych uczestników oraz w ramach 
którego żaden uczestnik nie realizuje 
ponad 30% zleceń lub transakcji, 
prowadzony przez firmę inwestycyjną lub 
operatora rynku, który kojarzy wiele 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie – w systemie i zgodnie ze swoimi 
regułami niemającymi charakteru 
uznaniowego – w sposób skutkujący 
zawarciem kontraktu, zgodnie z przepisami 
tytułu II dyrektywy [nowa MiFID];

Or. en

Poprawka 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „obrót pozagiełdowy” oznacza każdy 
obrót dwustronny, który jest prowadzony 
w ogólnym ujęciu przez brokera spoza 
platformy na jego własny rachunek w 
sposób okazjonalny, doraźny i 
nieregularny z uprawnionymi 
kontrahentami oraz zawsze wielkościami 
powyżej standardowej wielkości rynkowej;

Or. en

Uzasadnienie

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.
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Poprawka 222
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „obrót pozagiełdowy” oznacza każdy 
obrót dwustronny, który jest prowadzony 
w sposób okazjonalny, doraźny i 
nieregularny przez brokera na jego 
własny rachunek z uprawnionymi 
kontrahentami oraz zawsze powyżej 
standardowej wielkości rynkowej. Żaden 
obrót, który jest połączeniem obrotu 
wielostronnego i dwustronnego, nie 
powinien być uznawany za obrót poza 
rynkiem regulowanym oraz każdy tego 
rodzaju obrót powinien zostać podzielony 
na obowiązki wynikające z 
poszczególnych składników obrotu 
wielostronnego i dwustronnego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić pełną zgodność, w tekście MiFID II, a dokładniej w głównej części (art. 2 
MiFIR, a nie w punkcie preambuły), należy zawrzeć jasną definicję obrotu pozagiełdowego. 
Obrót pozagiełdowy należy zdefiniować precyzyjnie, ponieważ stanowi wyjątek od przepisów 
zapewniających bezpieczeństwo i integralność rynków finansowych. W odróżnieniu od obrotu 
wielostronnego (tj. krzyżowania zleceń) obrót pozagiełdowy jest obrotem dwustronnym. 
Stanowi to wyłączenie dla zawierania transakcji wewnętrznych.

Poprawka 223
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „obrót pozagiełdowy” oznacza 
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dwustronną realizację zleceń klientów 
inną niż prowadzą podmioty 
systematycznie internalizujące transakcje, 
przy czym firma prowadzi działalność na 
własny rachunek, w sposób doraźny i 
nieregularny, z udziałem kontrahentów 
hurtowych powyżej standardowej 
wielkości rynkowej;

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie jasnej definicji obrotu pozagiełdowego ma kluczowe znaczenie dla ochrony 
inwestorów. Zapewni to, że transakcje pozagiełdowego będą obejmowały wyłącznie takie 
transakcje, które nie mogą być realizowane w ramach innych systemów, w szczególności ze 
względu na wpływ na rynek.

Poprawka 224
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „zorganizowana platforma obrotu 
(OTF)” oznacza każdy system lub 
platformę niebędące rynkiem 
regulowanym ani MTF, prowadzone przez 
firmę inwestycyjną lub operatora rynku, w 
ramach których umożliwia się kojarzenie 
w systemie wielu deklaracji gotowości 
zakupu i sprzedaży instrumentów 
finansowych przez osoby trzecie w sposób 
skutkujący zawarciem kontraktu, zgodnie 
z przepisami tytułu II dyrektywy [nowa 
MiFID];

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się skreślenie „zorganizowanej platformy obrotu (OTF)”, aby uniknąć zagrożenia 
kształtowania się cen, skuteczności i uczciwości. Zorganizowane platformy obrotu w 
rzeczywistości mogłyby oferować nieuznaniową realizację zleceń, co zagrażałoby 
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przejrzystości rynków oraz jakości regulacji. Dodanie kolejnej kategorii systemów obrotu 
spowodowałoby dalsze rozdrobnienie już i tak rozdrobnionych rynków europejskich. 
Przedmiotowy wniosek zagrażałby również kształtowaniu się cen oraz uczciwej konkurencji 
pomiędzy platformami obrotu.

Poprawka 225
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „zorganizowana platforma obrotu 
(OTF)” oznacza każdy system lub 
platformę niebędące rynkiem 
regulowanym ani MTF, prowadzone przez 
firmę inwestycyjną lub operatora rynku, w 
ramach których umożliwia się kojarzenie 
w systemie wielu deklaracji gotowości 
zakupu i sprzedaży instrumentów 
finansowych przez osoby trzecie w sposób 
skutkujący zawarciem kontraktu, zgodnie 
z przepisami tytułu II dyrektywy [nowa 
MiFID];

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Głównym czynnikiem odróżniającym proponowaną nową kategorię OTF od już istniejących 
MTF jest swobodny wybór dotyczący realizacji zleceń klientów, co grozi doprowadzeniem do 
nadużyć, na szkodę w szczególności niepoinformowanych inwestorów. Ponadto nowa 
kategoria doprowadziłaby do dalszego rozdrobnienia rynków, co jest niepożądane.

Poprawka 226
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „zorganizowana platforma obrotu 7) „zorganizowana platforma obrotu 
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(OTF)” oznacza każdy system lub 
platformę niebędące rynkiem regulowanym 
ani MTF, prowadzone przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku, w 
ramach których umożliwia się kojarzenie w 
systemie wielu deklaracji gotowości 
zakupu i sprzedaży instrumentów 
finansowych przez osoby trzecie w sposób 
skutkujący zawarciem kontraktu, zgodnie z 
przepisami tytułu II dyrektywy [nowa 
MiFID];

(OTF)” oznacza każdy system lub 
platformę niebędące rynkiem regulowanym 
ani MTF ani partnerem centralnym, 
prowadzone przez firmę inwestycyjną lub 
operatora rynku, w ramach których 
umożliwia się kojarzenie w systemie wielu 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie w sposób skutkujący zawarciem 
kontraktu, zgodnie z przepisami tytułu II 
dyrektywy [nowa MiFID];

Or. en

Uzasadnienie

Dodano w celu sprecyzowania, tak aby partnerzy centralni nie byli ujmowani w sposób 
niezamierzony.

Poprawka 227
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „zorganizowana platforma obrotu 
(OTF)” oznacza każdy system lub 
platformę niebędące rynkiem regulowanym 
ani MTF, prowadzone przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku, w 
ramach których umożliwia się kojarzenie w 
systemie wielu deklaracji gotowości 
zakupu i sprzedaży instrumentów 
finansowych przez osoby trzecie w sposób 
skutkujący zawarciem kontraktu, zgodnie z 
przepisami tytułu II dyrektywy [nowa 
MiFID];

7) „zorganizowana platforma obrotu 
(OTF)” oznacza każdy system lub 
platformę niebędące rynkiem regulowanym 
ani MTF, prowadzone przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku, w 
ramach których umożliwia się kojarzenie w 
systemie wielu deklaracji gotowości 
zakupu i sprzedaży mniej płynnych 
instrumentów finansowych nienotowanych 
na MTF ani na rynku regulowanym przez 
kontrahentów hurtowych w sposób 
skutkujący zawarciem kontraktu, zgodnie z 
przepisami tytułu II dyrektywy [nowa 
MiFID];

Or. en
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Poprawka 228
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „zorganizowana platforma obrotu 
(OTF)” oznacza każdy system lub 
platformę niebędące rynkiem regulowanym 
ani MTF, prowadzone przez firmę 
inwestycyjną lub operatora rynku, w 
ramach których umożliwia się kojarzenie w 
systemie wielu deklaracji gotowości 
zakupu i sprzedaży instrumentów 
finansowych przez osoby trzecie w sposób 
skutkujący zawarciem kontraktu, zgodnie z 
przepisami tytułu II dyrektywy [nowa 
MiFID];

7) „zorganizowana platforma obrotu 
(OTF)” oznacza każdy
niewewnątrzgrupowy system lub 
niewewnątrzgrupową platformę z 
udziałem wielu dealerów niebędące 
rynkiem regulowanym ani MTF, 
prowadzone przez firmę inwestycyjną lub 
operatora rynku, w ramach których 
umożliwia się kojarzenie w systemie wielu 
deklaracji gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych przez osoby 
trzecie w sposób skutkujący zawarciem 
kontraktu, zgodnie z przepisami tytułu II 
dyrektywy [nowa MiFID];

Or. en

Poprawka 229
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) „obrót pozagiełdowy” oznacza obrót 
doraźny i nieregularny, prowadzony z 
kontrahentami hurtowymi w ramach 
stosunków handlowych obejmujących 
transakcje powyżej standardowej 
wielkości rynkowej.

Or. en

Poprawka 230
Pascal Canfin
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) „transakcje pozagiełdowe” oznaczają 
transakcje dokonywane poza rynkiem 
regulowanym, MTF, OTF lub podmiotem 
systematycznie internalizującym 
transakcje, dla których charakterystyczne 
są cechy takie jak doraźność i 
nieregularność, udział kontrahentów 
hurtowych i które są realizowane w 
ramach stosunków handlowych 
obejmujących transakcje powyżej 
standardowej wielkości rynkowej, a 
transakcje są realizowane poza systemami 
zwyczajowo wykorzystywanymi przez 
zainteresowaną firmę do swojej 
działalności w charakterze podmiotu 
systematycznie internalizującego 
transakcje.

Or. en

Poprawka 231
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „instrument finansowy” oznacza 
instrumenty określone w sekcji C 
załącznika I do dyrektywy [nowa MiFID];

8) „instrument finansowy” oznacza 
instrumenty określone w sekcji C 
załącznika I do dyrektywy [nowa MiFID]
oraz w sekcji CA załącznika I do 
dyrektywy [nowa MiFID] wyłącznie na 
potrzeby niniejszej dyrektywy, 
rozporządzenia (UE) nr .../... [MiFIR], 
rozporządzenia (UE) nr .../... 
[rozporządzenia w sprawie nadużyć na 
rynku] oraz dyrektywy (UE) nr .../... 
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[dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku];

Or. en

Poprawka 232
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „instrument finansowy” oznacza 
instrumenty określone w sekcji C 
załącznika I do dyrektywy [nowa MiFID];

8) „instrument finansowy” oznacza 
instrumenty określone w sekcji C 
załącznika I do dyrektywy [nowa MiFID] z 
wyjątkiem instrumentów, które są 
umowami ubezpieczenia w odniesieniu do 
kategorii działalności określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2009/138/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej (Wypłacalność II), 
zawartymi z zakładem ubezpieczeń, 
zakładem reasekuracji, zakładem 
ubezpieczeń w państwie trzecim lub 
zakładem reasekuracji w państwie 
trzecim;

Or. en

Poprawka 233
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „obrót pozagiełdowy” lub „obrót 
OTC” akcjami i instrumentami 
analogicznymi do akcji oznacza obrót, 
który spełnia wszystkie następujące 
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kryteria:
− jest prowadzony dwustronnie i ma 
charakter przedtransakcyjny; oraz
− jest prowadzony pomiędzy 
uprawnionymi kontrahentami; oraz
− jest prowadzony niesystematycznie, 
doraźnie, nieregularnie i rzadko, bez 
wykorzystania zautomatyzowanej 
technologii; oraz
− charakteryzuje się transakcjami o dużej 
skali lub transakcjami, które podlegają 
zbiorowi kategorii pozagiełdowych 
zdefiniowanych przez EUNGiPW;

Or. en

Poprawka 234
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „kontrahenci hurtowi” oznaczają 
uprawnionych kontrahentów, którzy 
regularnie zawierają transakcje powyżej 
standardowej wielkości rynkowej w 
ramach pełnej gamy zaawansowanych 
produktów i których łączne aktywa 
przekraczają 1 mld euro;

Or. en

Poprawka 235
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „fundusze inwestycyjne typu ETF” 
oznaczają jednostki w tych otwartych 
programach zbiorowego inwestowania, 
które są swobodnie zbywalne na rynku 
kapitałowym i w większości przypadków 
naśladują wyniki indeksu;

11) „fundusz inwestycyjny typu ETF” 
oznacza fundusz, którego co najmniej 
jedna jednostka lub kategoria akcji jest 
stale zbywalna z inicjatywy lub za 
uprzednią zgodą spółki zarządzającej 
UCITS lub firmy inwestycyjnej UCITS 
lub, w stosownych przypadkach, 
zarządzającego równoważnym funduszem 
inwestycyjnym na co najmniej jednym 
rynku regulowanym, MTF lub OTF z 
udziałem co najmniej jednego animatora 
rynku, który podejmuje działania w celu 
zapewnienia, że wartość jednostek lub 
akcji rynku nie różni się znacznie od ich 
wartości aktywów netto.

Or. en

Poprawka 236
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „fundusze inwestycyjne typu ETF” 
oznaczają jednostki w tych otwartych 
programach zbiorowego inwestowania, 
które są swobodnie zbywalne na rynku 
kapitałowym i w większości przypadków 
naśladują wyniki indeksu;

11) „fundusze inwestycyjne typu ETF” 
oznaczają jednostki w tych otwartych 
programach zbiorowego inwestowania, 
które są przedmiotem aktywnego obrotu na
co najmniej jednym europejskim rynku 
regulowanym z udziałem co najmniej 
jednego animatora rynku i w większości 
przypadków naśladują wyniki indeksu;

Or. en

Uzasadnienie

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 



AM\901839PL.doc 129/190 PE489.472v01-00

PL

being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Poprawka 237
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „dostawca informacji 
skonsolidowanych (CTP)” oznacza osobę 
upoważnioną na mocy przepisów 
dyrektywy [nowa MiFID] do świadczenia 
usług polegających na gromadzeniu 
informacji dotyczących obrotu dla 
instrumentów finansowych wymienionych 
w art. [5, 6, 11 i 12] niniejszego 
rozporządzenia z rynków regulowanych, 
MTF, OTF i APA i ich konsolidację w 
ciągły elektroniczny strumień danych 
bieżących, obejmujący dane o cenie i 
wolumenie dla poszczególnych 
instrumentów finansowych w czasie 
rzeczywistym;

19) „dostawca informacji 
skonsolidowanych (CTP)” oznacza osobę 
upoważnioną na mocy przepisów 
dyrektywy [nowa MiFID] do świadczenia 
usług polegających na gromadzeniu 
informacji dotyczących obrotu dla 
instrumentów finansowych wymienionych 
w art. [5, 6, 11 i 12] niniejszego 
rozporządzenia z rynków regulowanych, 
MTF i APA i ich konsolidację w ciągły 
elektroniczny strumień danych bieżących, 
obejmujący dane o cenie i wolumenie dla 
poszczególnych instrumentów 
finansowych w czasie rzeczywistym;

Or. en

Poprawka 238
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21) „organ zarządzający” oznacza organ 
kierujący dostawcy usług polegających na 
zgłaszaniu danych, który obejmuje funkcje 
nadzorcze i zarządcze oraz posiada 
ostateczne uprawnienia decyzyjne i władzę 

21) „organ zarządzający” oznacza organ 
kierujący firmy inwestycyjnej, operatora 
rynku lub dostawcy usług polegających na 
zgłaszaniu danych, który obejmuje funkcje 
nadzorcze i zarządcze oraz posiada 
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ustalania strategii danego podmiotu, jego
celów i ogólnego kierunku działań. W 
skład organu zarządzającego wchodzą 
osoby rzeczywiście kierujące działalnością 
gospodarczą danego podmiotu;

ostateczne uprawnienia decyzyjne i władzę 
ustalania strategii danej firmy 
inwestycyjnej, danego operatora rynku lub 
dostawcy usług, ich celów i ogólnego 
kierunku działań, w tym osoby 
rzeczywiście kierujące działalnością 
gospodarczą danego podmiotu;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność z definicją zawartą w MiFID.

Poprawka 239
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24) „wskaźnik” oznacza dowolny indeks 
dotyczący obrotu lub opublikowaną liczbę 
obliczoną poprzez zastosowanie wzoru do 
wartości jednego lub większej liczby 
aktywów bazowych lub cen, stanowiącą 
punkt odniesienia dla określenia kwoty 
przypadającej do zapłaty z tytułu 
instrumentu finansowego;

24) „wskaźnik bazowy” oznacza dowolny 
zbywalny lub szeroko wykorzystywany 
indeks dotyczący obrotu lub opublikowaną 
liczbę obliczoną poprzez zastosowanie 
wzoru do wartości jednego lub większej 
liczby aktywów bazowych lub cen, 
stanowiącą punkt odniesienia dla 
określenia kwoty przypadającej do zapłaty 
z tytułu instrumentu finansowego; 
wskaźnik ten jest standardowym środkiem 
pomiaru korzyści uzyskiwanych z 
właściwych aktywów lub z kategorii lub 
grupy aktywów;

Or. en

Uzasadnienie

Język Komisji jest zbyt mało konkretny, jeśli chodzi o rodzaje wskaźników, które powinny 
podlegać wymogowi udzielania licencji niewyłącznych; niewłaściwe byłoby objęcie tym 
wymogiem wszystkich wskaźników; powinno się nim objąć tylko te wskaźniki, które są 
zbywalne lub szeroko wykorzystywane oraz pełnią rolę normy określającej ogólnie 
akceptowane warunki funkcjonowania danego rynku lub danej grupy instrumentów, które 
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dany wskaźnik reprezentuje lub stanowi. Celem zmienionej definicji jest przedstawienie 
wyjaśnienia.

Poprawka 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25) „system obrotu” oznacza każdy rynek 
regulowany, MTF lub OTF;

25) „system obrotu” oznacza każdy rynek 
regulowany, MTF lub podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje;

Or. en

Uzasadnienie

W MiFID w obecnym brzmieniu właściwie sklasyfikowano podmiot systematycznie 
internalizujący transakcje jako system obrotu oraz wyłączono z tej kategorii obrót 
pozagiełdowy (dawny punkt 53 preambuły). Nowe sformułowanie zaproponowanej definicji 
systemów obrotu wprowadza zamieszanie, wyłączając z definicji systemów obrotu platformy 
systematycznie internalizujące transakcje oraz dodając podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje do podsekcji obrotu pozagiełdowego. W tym sformułowaniu 
uwzględniono to źródło dezorientacji.

Poprawka 241
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25) „system obrotu” oznacza każdy rynek 
regulowany, MTF lub OTF;

25) „system obrotu” oznacza każdy rynek 
regulowany, MTF lub podmiot
systematycznie internalizujący transakcje;

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty systematycznie internalizujące transakcje należy sklasyfikować jako systemy obrotu, 
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ponieważ podlegają zasadom rynkowym. W MiFID I podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje zostały sklasyfikowane jako systemy obrotu, podczas gdy w obecnych wnioskach 
zdefiniowano je jako podsekcja obrotu pozagiełdowego, co osłabia przepisy dotyczące 
ochrony inwestorów. OTF należy skreślić zgodnie z funkcjonalnym podejściem do 
MiFID/MiFIR, jak proponuje Parlament Europejski.

Poprawka 242
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25) „system obrotu” oznacza każdy rynek 
regulowany, MTF lub OTF;

25) „system obrotu” oznacza każdy rynek 
regulowany, MTF lub podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje;

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty systematycznie internalizujące transakcje należy uznać za odpowiedni system 
obrotu, ponieważ są zdefiniowane w MiFID.

Poprawka 243
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 25a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25a) „system wielostronny” oznacza 
system, który kojarzy wiele deklaracji 
gotowości zakupu i sprzedaży 
instrumentów finansowych, przy czym 
operator nie bierze na siebie ryzyka 
kapitałowego, więc jest neutralny, 
niezależnie od faktycznej liczby zleceń 
realizowanych w ramach wynikających z 
tego transakcji.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zawrzeć definicję „wielostronności” zgodnie z podejściem funkcjonalnym w ramach 
MiFID (tj. ta sama działalność gospodarcza, te same przepisy). Bez wyraźnego rozróżnienia 
platformy, które w rzeczywistości są wielostronne, mogą być uznawane za dwustronne, i w 
rezultacie będą podlegały mniej surowym wymaganiom.

Poprawka 244
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 25b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25b) „system dwustronny” oznacza 
system, który kojarzy wiele deklaracji 
gotowości zakupu i sprzedaży
instrumentów finansowych, przy czym 
operator firmy inwestycyjnej prowadzi 
działalność na własny rachunek.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawrzeć definicję „wielostronności” zgodnie z podejściem funkcjonalnym w ramach 
MiFID (tj. ta sama działalność gospodarcza, te same przepisy). Bez wyraźnego rozróżnienia 
platformy, które w rzeczywistości są wielostronne, mogą być uznawane za dwustronne, i w 
rezultacie będą podlegały mniej surowym wymaganiom.

Poprawka 245
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26) „partner centralny” oznacza partnera 
centralnego określonego w art. 2 pkt 1 
rozporządzenia [ ] (EMIR);

26) „partner centralny” („CCP”) oznacza 
partnera centralnego określonego w art. 2 
pkt 1 rozporządzenia [ ] (EMIR);

Or. en
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Uzasadnienie

Akronim „CCP” jest używany w całym tekście; dodano go w celu uściślenia.

Poprawka 246
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26) „partner centralny” oznacza partnera 
centralnego określonego w art. 2 pkt 1 
rozporządzenia [ ] (EMIR);

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 247
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 26a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a) „uzgodnienie interoperacyjne” 
oznacza uzgodnienie interoperacyjne w 
rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia 
(UE) nr .../... [EMIR].

Or. en

Poprawka 248
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 28a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28a) „firma z państwa trzeciego” oznacza 
firmę inwestycyjną lub instytucję 
kredytową mającą siedzibę poza Unią oraz 
świadczącą usługi inwestycyjne lub 
prowadzącą działalność inwestycyjną w 
Unii, które to usługi lub która to 
działalność podlegają dyrektywie [nowa 
MiFID]. Do celów stosowania wyłączeń, o 
których mowa w art. 2 i 3 dyrektywy 
[nowa MiFID], w odniesieniu do firmy z 
państwa trzeciego uwzględnia się jednak 
wyłącznie te usługi inwestycyjne lub tą 
działalność inwestycyjną, które są 
świadczone lub która jest prowadzona w 
Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Ani MiFID2, ani MiFIR nie zawiera definicji „firmy z państwa trzeciego”. Definicja te nie 
powinna obejmować firm, których działalność podlega wyłączeniu. W wyłączeniach należy 
jednak uwzględnić tylko usługi świadczone w UE. Firma z państwa trzeciego nie powinna 
żądać uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w UE, jeżeli jedyne usługi 
inwestycyjne, które świadczy w UE, są usługami świadczonymi na rzecz spółek należących do 
grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) MiFID2), nawet jeśli świadczy również 
usługi inwestycyjne na rzecz podmiotów niepowiązanych spoza UE.

Poprawka 249
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 29a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29a) „transakcja złożona” oznacza 
transakcję zorganizowaną przez dostawcę 
usług ukierunkowanych na ograniczenie 
ryzyka potransakcyjnego, przy czym:
a) transakcja ma charakter cykliczny i 
wielostronny (z wyłączeniem dostawcy 
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usług) oraz musi zostać w pełni 
zatwierdzona przez wszystkich 
uczestników lub w innym razie nie 
zostanie dokonana;
b) transakcja jest zorganizowana w sposób 
zapewniający wszystkim uczestnikom 
neutralność pod względem ryzyka 
rynkowego w ramach ich tolerancji; oraz
c) transakcja jest obliczana w celu 
ograniczenia ryzyka wtórnego 
wynikającego z transakcji na 
pozagiełdowych instrumentach 
pochodnych, takiego jak ryzyko kredytowe 
kontrahenta, ryzyko operacyjne i/lub 
ryzyko bazowe.
EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu doprecyzowania cech transakcji 
złożonej oraz zakresu, w jakim art. 7, 9, 23 
i 24 ust. 1 powinny mieć zastosowanie do 
jej transakcji składowych.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*. Komisji 
powierza się uprawnienia do przyjęcia 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi w zakresie transakcji złożonych takie jak kondensacja obrotu wielostronnego lub 
wielostronne zarządzanie ryzykiem bazowym związanym z obecnymi portfelami 
pozagiełdowych instrumentów pochodnych są z natury odmienne od tradycyjnej działalności 
handlowej. Niektóre wymagania przewidziane w ramach MiFIR i MiFID II są niewłaściwe 
dostosowane do transakcji złożonych; ważne jest to, aby usługi w zakresie transakcji 
złożonych ukierunkowane na ograniczenie ryzyka potransakcyjnego mogłyby być świadczone 
na mocy MiFIR i MiFID. Usługi w zakresie transakcji złożonych są zgodne z celami polityki 
grupy G-20 dotyczącej rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych.
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Poprawka 250
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 29a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29a) „emisja pierwotna” oznacza 
transakcję na instrumentach o 
specyficznym charakterze opracowanych z 
myślą o spełnieniu określonych wymogów 
kontrahentów finansowych i 
niefinansowych, którzy zostaliby 
sklasyfikowani jako uprawnieni 
kontrahenci lub profesjonalni klienci 
zgodnie z załącznikiem II oraz art. 30 
dyrektywy .../.../UE [nowa MiFID].

Or. en

Uzasadnienie

Transakcje obejmujące pierwotną emisję instrumentu są zwolnione z wymogu dokonywania 
transakcji za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, jeśli 
transakcje nie są dokonywane na rynku regulowanym, MTF lub OTF, zgodnie z 
proponowanym nowym art. 13. Przedmiotowe pojęcie nie zostało jednak jeszcze 
zdefiniowane.

Poprawka 251
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 29a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29a) „transakcje zabezpieczające 
zawierana w dobrej wierze” oznaczają 
transakcje zdefiniowane w dyrektywie 
[nowa MiFID]

Or. en
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Poprawka 252
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 29b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29b) „nadmierna spekulacja” oznacza 
działalność handlową zdefiniowaną w 
dyrektywie [nowa MiFID]

Or. en

Poprawka 253
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające elementy techniczne definicji 
zawartych w ust. 1 tak, aby dostosować je
do zmian na rynku.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 254
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające elementy techniczne definicji 
zawartych w ust. 1 tak, aby dostosować je 
do zmian na rynku.

3. Komisja, po konsultacji z EUNGiPW, 
może przyjąć w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające elementy techniczne definicji 
zawartych w ust. 1 tak, aby dostosować je 
do zmian na rynku.

Or. pl

Poprawka 255
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady przejrzystości dla systemów obrotu Zasady przejrzystości dla wielostronnych
systemów obrotu

Or. en

Poprawka 256
Sylvie Goulard

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

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości bieżące oferty i 
ceny ofertowe oraz poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach, ogłaszanych za 
pośrednictwem ich systemów dla akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
OTF. Wymóg niniejszy stosuje się również 
do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają 
te informacje w sposób ciągły w 
normalnych godzinach handlu.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF podają do publicznej 
wiadomości bieżące oferty i ceny ofertowe 
oraz poziom zainteresowania zawarciem 
transakcji po tych cenach, ogłaszanych za 
pośrednictwem ich systemów dla akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF. 
Wymóg niniejszy stosuje się również do 
wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

Or. en

Poprawka 257
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości bieżące oferty i 
ceny ofertowe oraz poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach, ogłaszanych za 
pośrednictwem ich systemów dla akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych dopuszczonych do obrotu lub 

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości bieżące oferty i 
ceny ofertowe oraz poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach, ogłaszanych za 
pośrednictwem ich systemów dla akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
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będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
OTF. Wymóg niniejszy stosuje się również 
do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub OTF. 
Wymóg niniejszy stosuje się również do 
wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

Or. en

Poprawka 258
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości bieżące oferty i 
ceny ofertowe oraz poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach, ogłaszanych za 
pośrednictwem ich systemów dla akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
OTF. Wymóg niniejszy stosuje się również 
do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości bieżące oferty i 
ceny ofertowe oraz poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach, możliwych do realizacji za 
pośrednictwem ich systemów dla akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
OTF. Wymóg niniejszy stosuje się również 
do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

Or. en
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Poprawka 259
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF udostępniają, 
w oparciu o właściwe zasady handlowe i w 
sposób niedyskryminacyjny, ustalenia 
stosowane dla upubliczniania informacji
określonych w ustępie pierwszym firmom 
inwestycyjnym mającym obowiązek 
publikowania swoich kwotowań w 
odniesieniu do akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych 
zgodnie z art. 13.

2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF udostępniają, w oparciu 
o właściwe zasady handlowe i w sposób 
niedyskryminacyjny, ustalenia stosowane 
dla upubliczniania informacji określonych 
w ustępie pierwszym firmom 
inwestycyjnym mającym obowiązek 
publikowania swoich kwotowań w 
odniesieniu do akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych 
zgodnie z art. 13.

Or. en

Poprawka 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udzielanie zwolnień Zwolnienia

Or. en

Poprawka 261
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy mogą zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących MTF lub 
OTF z obowiązku upubliczniania 
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
w oparciu o model rynku lub rodzaj i 
wielkość zleceń w przypadkach 
określonych zgodnie z ust. 3. W 
szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego lub 
typu akcji, kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego, o którym mowa.

1. Właściwe organy mogą zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących MTF z 
obowiązku upubliczniania informacji, o 
których mowa w art. 3 ust. 1, w 
odniesieniu do zleceń o dużej skali w 
porównaniu z normalną wielkością rynku 
dla akcji, kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego lub typu akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego, o 
którym mowa.

Or. en

Uzasadnienie

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Poprawka 262
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy mogą zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących MTF lub 

1. Właściwe organy mogą zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących MTF lub 
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OTF z obowiązku upubliczniania 
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
w oparciu o model rynku lub rodzaj i 
wielkość zleceń w przypadkach 
określonych zgodnie z ust. 3. W 
szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego lub 
typu akcji, kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego, o którym mowa.

OTF z obowiązku upubliczniania 
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
w oparciu o model rynku lub rodzaj i 
wielkość zleceń w przypadkach 
określonych zgodnie z ust. 3. W 
szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do:

- zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego lub 
typu akcji, kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego, o którym mowa;
- metodologii obrotu, według której 
określa się cenę zgodnie z ceną 
referencyjną wygenerowaną przez inny 
system w przypadku gdy ta cena 
referencyjna jest powszechnie znana i 
ogólnie uznawana przez uczestników 
rynku za wiarygodną.

Or. en

Poprawka 263
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy mogą zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 

1. Właściwe organy mogą zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
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operatorów rynku prowadzących MTF lub 
OTF z obowiązku upubliczniania 
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
w oparciu o model rynku lub rodzaj i 
wielkość zleceń w przypadkach 
określonych zgodnie z ust. 3. W 
szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego lub 
typu akcji, kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego, o którym mowa.

operatorów rynku prowadzących MTF lub 
OTF z obowiązku upubliczniania 
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
w oparciu o model rynku lub rodzaj i 
wielkość zleceń w przypadkach 
określonych zgodnie z ust. 3. W 
szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego lub 
typu akcji, kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego, o którym mowa, lub w 
przypadku zleceń zgłoszonych do 
realizacji po odpowiedniej średniej cenie.

Or. en

Uzasadnienie

Zwolnienie z realizacji zleceń po średniej cenie należy określić na poziomie 1, tak aby duzi 
inwestorzy instytucjonalni nadal mogli prowadzić obrót akcjami, nie będąc jednocześnie 
celem nieuczciwych strategii, w ramach których upublicznione informacje są wykorzystywane 
w celu podwyższenia ceny, jaką inwestorzy instytucjonalni muszą zapłacić za swoje akcje, lub 
w celu obniżenia ceny, po jakiej sprzedają oni swoje akcje.

Poprawka 264
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy mogą zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących MTF lub 
OTF z obowiązku upubliczniania 
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
w oparciu o model rynku lub rodzaj i 
wielkość zleceń w przypadkach 

1. Właściwe organy mogą zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących MTF lub 
OTF z obowiązku upubliczniania 
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
w oparciu o model rynku lub rodzaj i 
wielkość zleceń w przypadkach 
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określonych zgodnie z ust. 3. W 
szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego lub 
typu akcji, kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego, o którym mowa.

określonych zgodnie z ust. 3. W 
szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do:

a) zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego lub 
typu akcji, kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego, o którym mowa; lub 
b) zleceń zgłoszonych do (krzyżowej) 
realizacji po odpowiedniej średniej cenie 
ustalonej przez Komisję w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 41.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie zaproponowanego systemu zwolnień obejmującego zlecenia zrealizowane po 
średniej cenie należy określić na poziomie 1, tak aby duzi inwestorzy instytucjonalni, a w 
szczególności fundusze emerytalne i fundusze wzajemne, nadal mogli prowadzić obrót 
akcjami, nie będąc jednocześnie celem transakcji wysokiej częstotliwości. W innym razie w 
transakcjach wysokiej częstotliwości wykorzystywane będą upublicznione informacje w celu 
podwyższenia ceny, jaką inwestorzy instytucjonalni muszą zapłacić za swoje akcje, lub w celu 
obniżenia ceny, po jakiej sprzedają oni swoje akcje.

Poprawka 265
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy mogą zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących MTF lub 
OTF z obowiązku upubliczniania
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
w oparciu o model rynku lub rodzaj i 
wielkość zleceń w przypadkach 
określonych zgodnie z ust. 3. W 
szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego lub 
typu akcji, kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego, o którym mowa.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF mogą 
zdecydować o nieupublicznianiu 
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
w odniesieniu do zleceń o dużej skali w 
porównaniu z normalną wielkością rynku 
dla akcji, kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego lub typu akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego, o 
którym mowa.

Or. en

Poprawka 266
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1, właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania poszczególnych 
zwolnień oraz przedstawiają wyjaśnienie 
ich funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na 6 
miesięcy przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. W terminie 3 miesięcy 
od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 
wydaje właściwemu organowi opinię 

2. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1, właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania poszczególnych 
zwolnień oraz przedstawiają wyjaśnienie 
ich funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na 2 
miesiące przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. Po otrzymaniu
powiadomienia EUNGiPW w terminie 2 
miesięcy wydaje właściwemu organowi 
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oceniającą zgodność każdego zwolnienia z 
wymogami ustanowionymi w ust. 1 i 
określonymi w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 3 lit. b) i c). Jeżeli 
właściwy organ udziela zwolnienia, a 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego nie zgadza się z tą 
decyzją, organ ten może ponownie 
skierować sprawę do EUNGiPW, który 
może podjąć działania zgodne z 
uprawnieniami przyznanymi mu na mocy 
art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
EUNGiPW monitoruje stosowanie 
zwolnień i składa Komisji coroczne 
sprawozdanie o ich stosowaniu w praktyce.

opinię oceniającą zgodność każdego 
zwolnienia z wymogami ustanowionymi w 
ust. 1 i określonymi w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 3 lit. b) i c). Po 
upływie 2 miesięcy właściwy organ może 
zastosować zwolnienie, niezależnie od 
tego, czy EUNGiPW wydał opinię. Jeżeli 
właściwy organ udziela zwolnienia, a 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego nie zgadza się z tą 
decyzją, organ ten może ponownie 
skierować sprawę do EUNGiPW, który 
może podjąć działania zgodne z 
uprawnieniami przyznanymi mu na mocy 
art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
EUNGiPW monitoruje stosowanie 
zwolnień i składa Komisji coroczne 
sprawozdanie o ich stosowaniu w praktyce.

Or. en

Uzasadnienie

Termin wynoszący 6 miesięcy jest zbyt długi. Ponadto należy wyraźnie wyjaśnić, że właściwe 
organy nie mają obowiązku czekać na opinię EUNGiPW przed wdrożeniem zwolnienia, jeśli 
termin wydania opinii upłynął.

Poprawka 267
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1, właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania poszczególnych 
zwolnień oraz przedstawiają wyjaśnienie 
ich funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na 6 
miesięcy przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. W terminie 3 miesięcy 
od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 

2. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1, właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania poszczególnych 
zwolnień oraz przedstawiają wyjaśnienie 
ich funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na jeden 
miesiąc przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. W terminie jednego 
miesiąca od otrzymania powiadomienia 
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wydaje właściwemu organowi opinię 
oceniającą zgodność każdego zwolnienia z 
wymogami ustanowionymi w ust. 1 i 
określonymi w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 3 lit. b) i c). Jeżeli 
właściwy organ udziela zwolnienia, a 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego nie zgadza się z tą 
decyzją, organ ten może ponownie 
skierować sprawę do EUNGiPW, który 
może podjąć działania zgodne z 
uprawnieniami przyznanymi mu na mocy 
art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
EUNGiPW monitoruje stosowanie 
zwolnień i składa Komisji coroczne 
sprawozdanie o ich stosowaniu w praktyce.

EUNGiPW wydaje właściwemu organowi 
opinię oceniającą zgodność każdego 
zwolnienia z wymogami ustanowionymi w 
ust. 1 i określonymi w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 3 lit. b) i c). Jeżeli 
właściwy organ udziela zwolnienia, a 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego nie zgadza się z tą 
decyzją, organ ten może ponownie 
skierować sprawę do EUNGiPW, który 
może podjąć działania zgodne z 
uprawnieniami przyznanymi mu na mocy 
art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
EUNGiPW monitoruje stosowanie 
zwolnień i składa Komisji coroczne 
sprawozdanie o ich stosowaniu w praktyce.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie wnioski o udzielenie zwolnienia muszą być rozpatrywane terminowo, aby zapewnić 
uporządkowane i efektywne funkcjonowanie rynku.

Poprawka 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1, właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania poszczególnych 
zwolnień oraz przedstawiają wyjaśnienie 
ich funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na 6 
miesięcy przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. W terminie 3 miesięcy 
od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 
wydaje właściwemu organowi opinię 
oceniającą zgodność każdego zwolnienia z 
wymogami ustanowionymi w ust. 1 i 

2. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1, właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania poszczególnych 
zwolnień oraz przedstawiają wyjaśnienie 
ich funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na 6 
miesięcy przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. W terminie 3 miesięcy 
od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 
wydaje właściwemu organowi pozytywną 
opinię oceniającą zgodność każdego 
zwolnienia z wymogami ustanowionymi w 
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określonymi w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 3 lit. b) i c). Jeżeli 
właściwy organ udziela zwolnienia, a 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego nie zgadza się z tą 
decyzją, organ ten może ponownie 
skierować sprawę do EUNGiPW, który 
może podjąć działania zgodne z 
uprawnieniami przyznanymi mu na mocy 
art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
EUNGiPW monitoruje stosowanie 
zwolnień i składa Komisji coroczne 
sprawozdanie o ich stosowaniu w praktyce.

ust. 1 i określonymi w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 3 lit. b) i c). 
Właściwy organ udziela zwolnienia 
wyłącznie na podstawie pozytywnej opinii 
EUNGiPW. Jeżeli właściwy organ udziela 
zwolnienia, a właściwy organ innego 
państwa członkowskiego nie zgadza się z 
tą decyzją, organ ten może ponownie 
skierować sprawę do EUNGiPW, który 
może podjąć działania zgodne z 
uprawnieniami przyznanymi mu na mocy 
art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
EUNGiPW monitoruje stosowanie 
zwolnień i składa Komisji coroczne 
sprawozdanie o ich stosowaniu w praktyce.

Or. en

Poprawka 269
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1, właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania poszczególnych 
zwolnień oraz przedstawiają wyjaśnienie 
ich funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na 6 
miesięcy przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. W terminie 3 miesięcy 
od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 
wydaje właściwemu organowi opinię 
oceniającą zgodność każdego zwolnienia z 
wymogami ustanowionymi w ust. 1 i 
określonymi w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 3 lit. b) i c). Jeżeli 
właściwy organ udziela zwolnienia, a 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego nie zgadza się z tą 
decyzją, organ ten może ponownie 

2. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1, właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania poszczególnych 
zwolnień oraz przedstawiają wyjaśnienie 
ich funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na 6 
miesięcy przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. W terminie 3 miesięcy 
od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 
wydaje właściwemu organowi wiążącą 
opinię oceniającą zgodność każdego 
zwolnienia z wymogami ustanowionymi w 
ust. 1 i określonymi w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 3 lit. b). Jeżeli 
właściwy organ udziela zwolnienia, a 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego nie zgadza się z tą 
decyzją, organ ten może ponownie 
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skierować sprawę do EUNGiPW, który 
może podjąć działania zgodne z 
uprawnieniami przyznanymi mu na mocy 
art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
EUNGiPW monitoruje stosowanie 
zwolnień i składa Komisji coroczne 
sprawozdanie o ich stosowaniu w praktyce.

skierować sprawę do EUNGiPW, który 
może podjąć działania zgodne z 
uprawnieniami przyznanymi mu na mocy 
art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
EUNGiPW monitoruje stosowanie 
zwolnień i składa Komisji coroczne 
sprawozdanie o ich stosowaniu w praktyce.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić zharmonizowane wdrożenie tych wyłączeń we wszystkich państwach 
członkowskich. Poza tym przeprowadzona przez EUNGiPW ocena zgodności poszczególnych 
odstępstw od przepisów MiFID powinna mieć wiążącą moc.

Poprawka 270
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1, właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania poszczególnych 
zwolnień oraz przedstawiają wyjaśnienie 
ich funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na 6 
miesięcy przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. W terminie 3 miesięcy 
od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 
wydaje właściwemu organowi opinię 
oceniającą zgodność każdego zwolnienia z 
wymogami ustanowionymi w ust. 1 i 
określonymi w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 3 lit. b) i c). Jeżeli 
właściwy organ udziela zwolnienia, a 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego nie zgadza się z tą 
decyzją, organ ten może ponownie 
skierować sprawę do EUNGiPW, który 
może podjąć działania zgodne z 

2. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1, właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania poszczególnych 
zwolnień oraz przedstawiają wyjaśnienie 
ich funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na 6 
miesięcy przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. W terminie 3 miesięcy 
od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 
wydaje właściwemu organowi wiążącą
opinię oceniającą zgodność każdego 
zwolnienia z wymogami ustanowionymi w 
ust. 1 i określonymi w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 3 lit. b) i c). Aby 
uniknąć wątpliwości co do wiążącej mocy 
opinii EUNGiPW, właściwy organ udziela 
zwolnienia, pod warunkiem jego pełnej 
zgodności z decyzją EUNGiPW.
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uprawnieniami przyznanymi mu na mocy 
art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
EUNGiPW monitoruje stosowanie 
zwolnień i przedstawia Komisji coroczny 
raport o ich stosowaniu w praktyce.

Jeżeli właściwy organ udziela zwolnienia, 
zwolnienie to automatycznie ma 
zastosowanie we wszystkich państwach 
członkowskich.

EUNGiPW monitoruje stosowanie 
zwolnień i przedstawia Komisji coroczny 
raport o ich stosowaniu w praktyce.

Or. en

Poprawka 271
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1, właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania poszczególnych 
zwolnień oraz przedstawiają wyjaśnienie 
ich funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na 6 
miesięcy przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. W terminie 3 miesięcy 
od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 
wydaje właściwemu organowi opinię 
oceniającą zgodność każdego zwolnienia z 
wymogami ustanowionymi w ust. 1 i 
określonymi w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 3 lit. b) i c). Jeżeli 
właściwy organ udziela zwolnienia, a 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego nie zgadza się z tą 
decyzją, organ ten może ponownie 
skierować sprawę do EUNGiPW, który 

2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF otrzymują 
zezwolenie od właściwego organu przed 
zastosowaniem zwolnienia, o którym 
mowa w ust. 1. Przed udzieleniem 
zwolnienia zgodnie z ust. 1, właściwe
organy powiadamiają EUNGiPW oraz inne 
właściwe organy o zamiarze zastosowania 
poszczególnych zwolnień oraz 
przedstawiają wyjaśnienie ich 
funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na 4 
miesięcy przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. W terminie 2 miesięcy 
od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 
wydaje właściwemu organowi opinię 
oceniającą zgodność każdego zwolnienia z 
wymogami ustanowionymi w ust. 1 i 
określonymi w akcie delegowanym 
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może podjąć działania zgodne z 
uprawnieniami przyznanymi mu na mocy 
art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
EUNGiPW monitoruje stosowanie 
zwolnień i przedstawia Komisji coroczny 
raport o ich stosowaniu w praktyce.

przyjętym zgodnie z ust. 3 lit. b) i c).

Po otrzymaniu opinii EUNGiPW 
kolegium, któremu przewodniczy 
EUNGiPW i w którego skład wchodzą 
właściwe organy wszystkich państw 
członkowskich, w ciągu miesiąca wydaje 
wspólną opinię. W przypadku braku 
pozytywnej wspólnej opinii kolegium 
właściwe organy nie udzielają zwolnienia 
operatorom rynku prowadzącym MTF lub 
OTF.
Jeżeli właściwy organ udziela zwolnienia, 
a właściwy organ innego państwa 
członkowskiego nie zgadza się z tą decyzją 
lub ze skutecznym stosowaniem 
udzielonego zwolnienia, organ ten może 
ponownie skierować sprawę do 
EUNGiPW, który może podjąć działania 
zgodne z uprawnieniami przyznanymi mu 
na mocy art. 19 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010. EUNGiPW monitoruje 
stosowanie zwolnień i przedstawia Komisji 
coroczny raport o ich stosowaniu w 
praktyce.

Or. en

Poprawka 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwe organy mogą wycofać 
zezwolenie udzielone rynkom 
regulowanym, operatorom rynku lub 
firmom inwestycyjnym na korzystanie z 
jednego ze zwolnień określonych w ust. 3. 
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Właściwe organy wycofują zezwolenie, 
jeżeli zauważą, że zwolnienie jest 
stosowane w sposób odbiegający od jego 
pierwotnego celu, lub jeżeli stwierdzą, że 
zwolnienie jest stosowane w celu obejścia 
przepisów określonych w niniejszym 
artykule.
Przed wycofaniem zezwolenia na 
zastosowanie zwolnienia właściwe organy 
powiadamiają EUNGiPW i inne właściwe 
organy o swoim zamiarze oraz w pełni 
wyjaśniają powody takiego zamiaru. 
Powiadomienie o zamiarze wycofania 
zezwolenia na zastosowanie zwolnienia 
przekazuje się możliwie jak najszybciej. W 
terminie 1 miesiąca od otrzymania 
powiadomienia EUNGiPW wydaje 
właściwemu organowi niewiążącą opinię. 
Po otrzymaniu opinii właściwy nadaje 
swojej decyzji skuteczność.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwym organom należy zapewnić wystarczającą elastyczność, jeśli chodzi zarówno o 
udzielanie, jak i wycofywanie zwolnień. W ten sposób właściwe organy będą mogły 
natychmiast zareagować na nieprzewidziane zmiany na rynku.

Poprawka 273
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podczas udzielania zwolnień z 
obowiązku zapewnienia przejrzystości 
właściwe organy i EUNGiPW 
przestrzegają następujących zasad 
ogólnych:
- Zwolnienia z obowiązku zapewnienia 
przejrzystości są zatwierdzane wyłącznie w 
przypadku gdy przejrzystość ma 
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bezpośredni negatywny wpływ na proces 
zgłaszania zlecenia przez inwestora;
- Żadne zwolnienie nie może doprowadzić 
do sytuacji, w której grupa inwestorów 
skorzysta na bezpodstawnym ograniczeniu 
przejrzystości w stosunku do innych gorzej 
poinformowanych inwestorów;
- Żadne zwolnienie z obowiązku 
zapewnienia przejrzystości nie prowadzi 
do ograniczenia przejrzystości na całym 
rynku w odniesieniu do instrumentów 
finansowych, do których zwolnienie ma 
zastosowanie;

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia bezpodstawnego ograniczania przejrzystości europejskiego rynku 
finansowego w przedmiotowym rozporządzeniu należy określić ogólne zasady, których 
EUNGiPW i właściwe organy powinny przestrzegać podczas udzielania zwolnień z obowiązku 
zapewnienia przejrzystości.

Poprawka 274
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podczas realizacji zleceń w drodze 
zwolnienia z obowiązku upubliczniania 
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
oraz w oparciu o cenę referencyjną 
ustaloną na innym rynku rynki 
regulowane oraz operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF zapewniają, że 
szybciej uzyskają dostęp do ceny 
referencyjnej niż inni uczestnicy rynku 
realizujący zlecenia w ramach własnego 
systemu.

Or. en
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Poprawka 275
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające:

3. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych, 
w którym określa:

Or. en

Uzasadnienie

Określenie konkretnego funkcjonowania zwolnień powinno opierać się na bezpośredniej 
wiedzy o kategorii aktywów oraz o sposobie obrotu instrumentami. EUNGiPW dysponuje 
większą wiedzą specjalistyczną w tej dziedzinie niż Komisja.

Poprawka 276
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające:

3. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych, 
w którym określa:

Or. en

Uzasadnienie

Jest to kwestia techniczna, która wymaga szczegółowej wiedzy na temat rynku, dlatego też 
właściwszym rozwiązaniem byłoby przekazanie przedmiotowego obowiązku EUNGiPW.

Poprawka 277
Jean-Paul Gauzès
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające:

3. EUNGiPW przyjmuje za pośrednictwem 
wiążących standardów technicznych 
środki określające:

Or. en

Poprawka 278
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wielkość i rodzaj zleceń, dla których 
można udzielić zwolnienia z obowiązku 
podawania informacji przedtransakcyjnych 
zgodnie z ust. 1 dla każdej klasy 
instrumentu finansowego, o którym mowa;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 279
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) model rynku, dla którego można 
udzielić zwolnienia z obowiązku 
podawania informacji 
przedtransakcyjnych zgodnie z ust. 1, a w 
szczególności możliwość stosowania tego 
obowiązku do metod obrotu stosowanych 
przez rynki regulowane zawierające 
transakcje zgodnie ze swoimi zasadami 
poprzez odniesienie do cen ustalanych 

skreślona
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poza rynkiem regulowanym lub poprzez 
okresowe jednolite notowanie dla każdej 
klasy instrumentu finansowego, o którym 
mowa.

Or. en

Poprawka 280
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) model rynku, dla którego można 
udzielić zwolnienia z obowiązku 
podawania informacji 
przedtransakcyjnych zgodnie z ust. 1, a w 
szczególności możliwość stosowania tego 
obowiązku do metod obrotu stosowanych 
przez rynki regulowane zawierające 
transakcje zgodnie ze swoimi zasadami 
poprzez odniesienie do cen ustalanych 
poza rynkiem regulowanym lub poprzez 
okresowe jednolite notowanie dla każdej 
klasy instrumentu finansowego, o którym 
mowa.

skreślona

Or. en

Poprawka 281
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) model rynku, dla którego można udzielić 
zwolnienia z obowiązku podawania 
informacji przedtransakcyjnych zgodnie z 
ust. 1, a w szczególności możliwość 

c) model rynku, dla którego można udzielić 
zwolnienia z obowiązku podawania 
informacji przedtransakcyjnych zgodnie z 
ust. 1, a w szczególności możliwość 
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stosowania tego obowiązku do metod 
obrotu stosowanych przez rynki 
regulowane zawierające transakcje zgodnie 
ze swoimi zasadami poprzez odniesienie 
do cen ustalanych poza rynkiem 
regulowanym lub poprzez okresowe 
jednolite notowanie dla każdej klasy 
instrumentu finansowego, o którym mowa.

stosowania tego obowiązku do metod 
obrotu stosowanych przez rynki 
regulowane, MTF i OTF zawierające 
transakcje zgodnie ze swoimi zasadami 
poprzez odniesienie do cen ustalanych 
poza rynkami regulowanymi, MTF i OTF 
lub poprzez okresowe jednolite notowanie 
dla każdej klasy instrumentu finansowego, 
o którym mowa.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że MTF i OTF również są uwzględnione.

Poprawka 282
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) model rynku, dla którego można udzielić 
zwolnienia z obowiązku podawania 
informacji przedtransakcyjnych zgodnie z 
ust. 1, a w szczególności możliwość 
stosowania tego obowiązku do metod 
obrotu stosowanych przez rynki 
regulowane zawierające transakcje 
zgodnie ze swoimi zasadami poprzez 
odniesienie do cen ustalanych poza 
rynkiem regulowanym lub poprzez 
okresowe jednolite notowanie dla każdej 
klasy instrumentu finansowego, o którym 
mowa.

c) model rynku, dla którego można udzielić 
zwolnienia z obowiązku podawania 
informacji przedtransakcyjnych zgodnie z 
ust. 1, a w szczególności możliwość 
stosowania tego obowiązku do metod 
obrotu stosowanych przez systemy obrotu
zawierające transakcje zgodnie ze swoimi 
zasadami poprzez odniesienie do cen 
ustalanych poprzez okresowe jednolite 
notowanie dla każdej klasy instrumentu 
finansowego, o którym mowa.

Or. en

Poprawka 283
Kay Swinburne
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) odpowiednią średnią cenę, po której 
zlecenia zgłoszone do realizacji mogą być 
realizowane w sposób krzyżowy;

Or. en

Uzasadnienie

Zwolnienie z realizacji zleceń po średniej cenie należy określić na poziomie 1, tak aby duzi 
inwestorzy instytucjonalni nadal mogli prowadzić obrót akcjami, nie będąc jednocześnie 
celem nieuczciwych strategii, w ramach których upublicznione informacje są wykorzystywane 
w celu podwyższenia ceny, jaką inwestorzy instytucjonalni muszą zapłacić za swoje akcje, lub 
w celu obniżenia ceny, po jakiej sprzedają oni swoje akcje.

Poprawka 284
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 285
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia ...1

Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
trzecim, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
__________________
1 Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 286
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zwolnienia udzielone przez właściwe 
organy zgodnie z art. 29 ust. 2 i art. 44 ust. 
2 dyrektywy 2004/39/WE oraz art. 18–20 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1287/2006 przed dniem rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia są 
poddawane przeglądowi przez EUNGiPW 
do [2 lata po dniu rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia]. EUNGiPW 
wydaje opinię właściwemu organowi, o 
którym mowa, oceniając utrzymanie 
zgodności każdego z tych zwolnień z 
wymogami ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu oraz z dowolnym aktem 
delegowanym opartym na niniejszym 
rozporządzeniu.

4. Zwolnienia udzielone przez właściwe 
organy zgodnie z art. 29 ust. 2 i art. 44 ust. 
2 dyrektywy 2004/39/WE oraz art. 18–20 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1287/2006 przed dniem rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia są 
poddawane przeglądowi przez EUNGiPW 
do [2 lata po dniu rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia]. EUNGiPW 
wydaje wiążącą opinię właściwemu 
organowi, o którym mowa, oceniając 
utrzymanie zgodności każdego z tych 
zwolnień z wymogami ustanowionymi w 
niniejszym rozporządzeniu oraz z 
dowolnym aktem delegowanym opartym 
na niniejszym rozporządzeniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zapewnić zharmonizowane wdrożenie tych wyłączeń we wszystkich państwach 
członkowskich. Poza tym przeprowadzona przez EUNGiPW ocena zgodności poszczególnych 
odstępstw od przepisów MiFID powinna mieć wiążącą moc.

Poprawka 287
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości cenę, wolumen i 
czas transakcji zrealizowanych w 
odniesieniu do akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych 
dopuszczonych do obrotu lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub OTF. 
Rynki regulowane oraz firmy inwestycyjne 
i operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF podają do publicznej wiadomości 
szczegóły wszystkich takich transakcji w 
czasie możliwie najbardziej zbliżonym do 
czasu rzeczywistego.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF podają do publicznej 
wiadomości cenę, wolumen i czas 
transakcji zrealizowanych w odniesieniu 
do akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF. 
Rynki regulowane oraz firmy inwestycyjne 
i operatorzy rynku prowadzący MTF 
podają do publicznej wiadomości 
szczegóły wszystkich takich transakcji w 
czasie możliwie najbardziej zbliżonym do 
czasu rzeczywistego.

Or. en

Poprawka 288
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
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prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości cenę, wolumen i 
czas transakcji zrealizowanych w 
odniesieniu do akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych 
dopuszczonych do obrotu lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub OTF. 
Rynki regulowane oraz firmy inwestycyjne 
i operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF podają do publicznej wiadomości 
szczegóły wszystkich takich transakcji w 
czasie możliwie najbardziej zbliżonym do 
czasu rzeczywistego.

prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości cenę, wolumen i 
czas transakcji zrealizowanych w 
odniesieniu do akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub OTF. Rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF podają do publicznej wiadomości 
szczegóły wszystkich takich transakcji w 
czasie możliwie najbardziej zbliżonym do 
czasu rzeczywistego.

Or. en

Poprawka 289
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości cenę, wolumen i 
czas transakcji zrealizowanych w 
odniesieniu do akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych 
dopuszczonych do obrotu lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub OTF. 
Rynki regulowane oraz firmy inwestycyjne 
i operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF podają do publicznej wiadomości 
szczegóły wszystkich takich transakcji w 
czasie możliwie najbardziej zbliżonym do 
czasu rzeczywistego.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości cenę, wolumen i 
czas transakcji zrealizowanych w 
odniesieniu do akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych 
dopuszczonych do obrotu lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub OTF. 
Rynki regulowane oraz firmy inwestycyjne 
i operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF podają do publicznej wiadomości 
szczegóły wszystkich takich transakcji w 
czasie możliwie najbardziej zbliżonym do 
czasu rzeczywistego. W przypadku obrotu 
elektronicznego opóźnienie przed 
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udostępnieniem informacji 
potransakcyjnej nie może dwukrotnie 
przekroczyć opóźnienia pozwalającego na 
wykonanie transakcji.

Or. en

Poprawka 290
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF udostępniają, 
w oparciu o właściwe zasady handlowe i w 
sposób niedyskryminacyjny, ustalenia 
stosowane dla upubliczniania informacji 
określonych w ust. 1 firmom 
inwestycyjnym mającym obowiązek 
publikowania szczegółów swoich 
transakcji na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach i innych 
podobnych instrumentach finansowych 
zgodnie z art. 19.

2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF udostępniają, w oparciu 
o właściwe zasady handlowe i w sposób 
niedyskryminacyjny, ustalenia stosowane 
dla upubliczniania informacji określonych 
w ust. 1 firmom inwestycyjnym mającym 
obowiązek publikowania szczegółów 
swoich transakcji na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach i innych 
podobnych instrumentach finansowych 
zgodnie z art. 19.

Or. en

Poprawka 291
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF udostępniają, w 

2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF skutecznie 
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oparciu o właściwe zasady handlowe i w 
sposób niedyskryminacyjny, ustalenia 
stosowane dla upubliczniania informacji 
określonych w ust. 1 firmom 
inwestycyjnym mającym obowiązek 
publikowania szczegółów swoich 
transakcji na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach i innych 
podobnych instrumentach finansowych 
zgodnie z art. 19.

udostępniają, w oparciu o właściwe zasady 
handlowe i w sposób niedyskryminacyjny, 
ustalenia stosowane dla upubliczniania 
informacji określonych w ust. 1 firmom 
inwestycyjnym mającym obowiązek 
publikowania szczegółów swoich 
transakcji na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach i innych 
podobnych instrumentach finansowych 
zgodnie z art. 19.

Or. en

Poprawka 292
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ustalenia stosowane przez rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorów rynkowych prowadzących 
MTF dla upubliczniania informacji 
określonych w ust. 1 są zgodne z 
wymogami regulacyjnymi zatwierdzonego 
podmiotu publikującego.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie standaryzacji ustaleń dotyczących sprawozdawczości, 
tak aby cała działalność sprawozdawcza musiała spełniać normy zatwierdzonego podmiotu 
publikującego zgodnie z art. 61–66 MiFID.

Poprawka 293
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1



PE489.472v01-00 166/190 AM\901839PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy mogą zezwalać 
rynkom regulowanym na odroczenie 
publikacji szczegółów transakcji w oparciu 
o ich typ lub wielkość. W szczególności 
właściwe organy mogą zatwierdzić 
odroczenie publikacji w odniesieniu do 
transakcji o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla danej akcji, 
kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego lub danej klasy akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego. 
Rynki regulowane oraz firmy inwestycyjne 
i operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF uzyskują wcześniejszą zgodę 
właściwego organu na proponowane 
warunki odroczenia publikacji informacji 
handlowych i wyraźnie ujawniają te 
ustalenia uczestnikom rynku i opinii 
publicznej. EUNGiPW monitoruje 
stosowanie tych ustaleń w odniesieniu do 
odroczonej publikacji informacji 
handlowych i przedstawia Komisji 
coroczny raport o ich stosowaniu w 
praktyce.

1. Właściwe organy mogą zezwalać 
rynkom regulowanym na odroczenie 
publikacji szczegółów transakcji w oparciu 
o ich typ lub wielkość. W szczególności 
właściwe organy mogą zatwierdzić 
odroczenie publikacji w odniesieniu do 
transakcji o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla danej akcji, 
kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego lub danej klasy akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego, lub 
w odniesieniu do transakcji, które 
obejmują znaczną dystrybucję 
zdefiniowaną w art. 2 ust. 9 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
2273/2003. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF uzyskują 
wcześniejszą zgodę właściwego organu na 
proponowane warunki odroczenia 
publikacji informacji handlowych i 
wyraźnie ujawniają te ustalenia 
uczestnikom rynku i opinii publicznej. 
EUNGiPW monitoruje stosowanie tych 
ustaleń w odniesieniu do odroczonej 
publikacji informacji handlowych i 
przedstawia Komisji coroczny raport o ich 
stosowaniu w praktyce.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne znaczenie dla atrakcyjności europejskich rynków kapitałowych ma to, aby zarówno 
wtórne, jak i pierwotne oferty mogły być skutecznie realizowane. Mechanizmy ustalania cen 
dla znacznych dystrybucji zazwyczaj działają za pośrednictwem mechanizmu budowania 
księgi popytu i ich mechanizmy ustalania cen istotnie różnią się od zwykłego obrotu 
wtórnego. Odpowiednią przejrzystość tych ofert zapewniają ogłoszenia publiczne.
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Poprawka 294
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy mogą zezwalać 
rynkom regulowanym na odroczenie 
publikacji szczegółów transakcji w oparciu 
o ich typ lub wielkość. W szczególności 
właściwe organy mogą zatwierdzić 
odroczenie publikacji w odniesieniu do 
transakcji o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla danej akcji, 
kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego lub danej klasy akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego. 
Rynki regulowane oraz firmy inwestycyjne 
i operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF uzyskują wcześniejszą zgodę 
właściwego organu na proponowane 
warunki odroczenia publikacji informacji 
handlowych i wyraźnie ujawniają te 
ustalenia uczestnikom rynku i opinii 
publicznej. EUNGiPW monitoruje 
stosowanie tych ustaleń w odniesieniu do 
odroczonej publikacji informacji 
handlowych i przedstawia Komisji 
coroczny raport o ich stosowaniu w 
praktyce.

1. Właściwe organy mogą zezwalać 
rynkom regulowanym na odroczenie 
publikacji szczegółów transakcji w oparciu 
o ich typ lub wielkość. W szczególności 
właściwe organy mogą zatwierdzić 
odroczenie publikacji w odniesieniu do 
transakcji o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla danej akcji, 
kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego lub danej klasy akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego. 
Rynki regulowane oraz firmy inwestycyjne 
i operatorzy rynku prowadzący MTF 
uzyskują wcześniejszą zgodę właściwego 
organu na proponowane warunki 
odroczenia publikacji informacji 
handlowych i wyraźnie ujawniają te 
ustalenia uczestnikom rynku i opinii 
publicznej. EUNGiPW monitoruje 
stosowanie tych ustaleń w odniesieniu do 
odroczonej publikacji informacji 
handlowych i przedstawia Komisji 
coroczny raport o ich stosowaniu w 
praktyce.

Or. en

Poprawka 295
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy mogą zezwalać 
rynkom regulowanym na odroczenie 
publikacji szczegółów transakcji w oparciu 
o ich typ lub wielkość. W szczególności 
właściwe organy mogą zatwierdzić 
odroczenie publikacji w odniesieniu do 
transakcji o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla danej akcji, 
kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego lub danej klasy akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego. 
Rynki regulowane oraz firmy inwestycyjne 
i operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF uzyskują wcześniejszą zgodę 
właściwego organu na proponowane 
warunki odroczenia publikacji informacji 
handlowych i wyraźnie ujawniają te 
ustalenia uczestnikom rynku i opinii 
publicznej. EUNGiPW monitoruje 
stosowanie tych ustaleń w odniesieniu do 
odroczonej publikacji informacji 
handlowych i przedstawia Komisji 
coroczny raport o ich stosowaniu w 
praktyce.

1. Właściwe organy mogą zezwalać 
rynkom regulowanym na odroczenie 
publikacji szczegółów transakcji o 
wyjątkowo dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla danej akcji, 
kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego lub danej klasy akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego. 
Rynki regulowane oraz firmy inwestycyjne 
i operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF uzyskują wcześniejszą zgodę 
właściwego organu na proponowane 
warunki odroczenia publikacji informacji 
handlowych i wyraźnie ujawniają te 
ustalenia uczestnikom rynku i opinii 
publicznej. EUNGiPW monitoruje 
stosowanie tych ustaleń w odniesieniu do 
odroczonej publikacji informacji 
handlowych i przedstawia Komisji 
coroczny raport o ich stosowaniu w 
praktyce.

Or. en

Poprawka 296
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ zatwierdza 
odroczoną publikacją, a właściwy organ 
innego państwa członkowskiego nie 
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zgadza się z tą decyzją lub ze skutecznym 
stosowaniem udzielonego zatwierdzenia, 
organ ten może ponownie skierować 
sprawę do EUNGiPW, który może podjąć 
działania zgodne z uprawnieniami 
przyznanymi mu na mocy art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 297
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające:

2. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych, 
w którym określa:

Or. en

Uzasadnienie

Określenie warunków odroczonej publikacji powinno opierać się na bezpośredniej wiedzy o 
kategorii aktywów oraz o sposobie obrotu instrumentami. EUNGiPW dysponuje większą 
wiedzą specjalistyczną w tej dziedzinie niż Komisja.

Poprawka 298
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające:

2. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych, 
w którym określa:

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to kwestia techniczna, która wymaga szczegółowej wiedzy na temat rynku, dlatego też 
właściwszym rozwiązaniem byłoby przekazanie przedmiotowego obowiązku EUNGiPW.

Poprawka 299
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczegóły, których podawanie jest 
obowiązkowe dla rynków regulowanych, 
firm inwestycyjnych, w tym podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje, a także firm inwestycyjnych i 
rynków regulowanych prowadzących MTF
lub OTF w ramach informacji 
udostępnianych publicznie dla każdej klasy 
instrumentów finansowych, o których 
mowa;

a) szczegóły, których podawanie jest 
obowiązkowe dla rynków regulowanych, 
firm inwestycyjnych, w tym podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje, a także firm inwestycyjnych i 
rynków regulowanych prowadzących MTF 
w ramach informacji udostępnianych 
publicznie dla każdej klasy instrumentów 
finansowych, o których mowa;

Or. en

Poprawka 300
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunki upoważnienia rynku 
regulowanego, firmy inwestycyjnej, w tym 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje lub firmy inwestycyjnej lub 
operatora rynku prowadzącego MTF lub 
OTF, do odroczenia publikacji informacji 
handlowych, a także kryteria stosowane 
przy podejmowaniu decyzji, dla których 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów lub 

b) warunki upoważnienia rynku 
regulowanego, firmy inwestycyjnej, w tym 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje lub firmy inwestycyjnej lub 
operatora rynku prowadzącego MTF, do 
odroczenia publikacji informacji 
handlowych, a także kryteria stosowane 
przy podejmowaniu decyzji, dla których 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów lub 
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innych podobnych instrumentów 
finansowych – ze względu na ich wielkość 
lub rodzaj – dopuszczalna jest odroczona 
publikacja dla każdej klasy instrumentów 
finansowych, o których mowa.

innych podobnych instrumentów 
finansowych – ze względu na ich wielkość 
lub rodzaj – dopuszczalna jest odroczona 
publikacja dla każdej klasy instrumentów 
finansowych, o których mowa.

Or. en

Poprawka 301
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunki upoważnienia rynku 
regulowanego, firmy inwestycyjnej, w tym 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje lub firmy inwestycyjnej lub 
operatora rynku prowadzącego MTF lub 
OTF, do odroczenia publikacji informacji 
handlowych, a także kryteria stosowane 
przy podejmowaniu decyzji, dla których 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów lub 
innych podobnych instrumentów 
finansowych – ze względu na ich wielkość 
lub rodzaj – dopuszczalna jest odroczona 
publikacja dla każdej klasy instrumentów 
finansowych, o których mowa.

b) warunki upoważnienia rynku 
regulowanego, firmy inwestycyjnej, w tym 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje lub firmy inwestycyjnej lub 
operatora rynku prowadzącego MTF lub 
OTF, do odroczenia publikacji informacji 
handlowych, a także kryteria stosowane 
przy podejmowaniu decyzji, dla których 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów lub 
innych podobnych instrumentów 
finansowych – ze względu na ich wielkość 
lub rodzaj (w tym dominujący profil 
płynności lub szczególne cechy obrotu) –
dopuszczalna jest odroczona publikacja dla 
każdej klasy instrumentów finansowych, o 
których mowa.

Or. en

Poprawka 302
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia ...1

Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa 
w niniejszym ustępie, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
__________________
1 Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 303
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 304
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Skuteczność przejrzystości

przedtransakcyjnej instrumentów 
analogicznych do akcji

Każdego roku EUNGiPW przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji opinię na temat skuteczności 
przejrzystości przedtransakcyjnej, z 
uwzględnieniem zmian na rynku 
finansowym. W szczególności EUNGiPW 
oblicza wskaźnik transakcji, które zostały 
dokonane bez upubliczniania informacji 
określonych w art. 3 ust. 1.
W przypadku gdy EUNGiPW ustali, że 
ponad 10% transakcji dokonuje się bez 
upubliczniania informacji określonych w 
art. 3 ust. 1, lub uzna, że skuteczność 
przejrzystości przedtransakcyjnej 
instrumentów analogicznych do akcji jest 
niewystarczająca, EUNGiPW może wydać 
opinię na temat przeglądu zwolnienia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1.
W ciągu trzech miesięcy po otrzymaniu 
opinii od EUNGiPW Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 94, 
dotyczących przeglądu zwolnienia, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1, w celu 
zapewnienia skuteczności przejrzystości 
przedtransakcyjnej.

Or. en

Poprawka 305
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Wymogi przejrzystości przedtransakcyjnej 
dla systemów obrotu w odniesieniu do 
obligacji, strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji i 
instrumentów pochodnych
1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla 
których opublikowano prospekt emisyjny, 
dla uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych dopuszczonych 
do obrotu lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF. Wymóg 
niniejszy stosuje się również do 
wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają 
te informacje w sposób ciągły w 
normalnych godzinach handlu.
2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF udostępniają, 
w oparciu o właściwe zasady handlowe i w 
sposób niedyskryminacyjny, ustalenia 
stosowane dla upubliczniania informacji 
określonych w ustępie pierwszym firmom 
inwestycyjnym mającym obowiązek 
publikowania swoich kwotowań dla 
obligacji, strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych zgodnie z art. 
17.
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Uzasadnienie

Zważywszy na wolumen transakcji na tych rynkach oraz na niską liczbę uczestników rynku, 
przejrzystość przedtransakcyjna może spowodować utratę płynności oraz poważnie zakłócić 
funkcjonowanie rynku. Jeżeli wymogom w zakresie przejrzystości potransakcyjnej można 
nadać istotnego znaczenia, wówczas przejrzystość przedtransakcyjna nie będzie konieczna.

Poprawka 306
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny oraz 
które posiadają dostateczną płynność, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF oraz posiadających dostateczną 
płynność. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

Or. en
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Poprawka 307
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają
te informacje w sposób ciągły w 
normalnych godzinach handlu.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF, w stosownych 
przypadkach, w oparciu o prowadzony 
system obrotu publikują ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. W zakresie, w jakim ceny 
są kształtowane, rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF publikują te 
informacje dotyczące transakcji o 
wielkości detalicznej, o których mowa w 
dyrektywie 2004/109/WE i w dyrektywie 
2010/73/UE, w sposób ciągły w 
normalnych godzinach handlu.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli pewien poziom przejrzystości przedtransakcyjnej jest niezbędny w odniesieniu do 
instrumentów niekapitałowych, wówczas należy go ograniczyć wyłącznie do transakcji o 
wielkości detalicznej; w innym razie spowodowałby on poważne zakłócenie rynków 
hurtowych. Nie jest jednak pewne to, jakie korzyści taka przejrzystość przedtransakcyjna 
przyniesie. Transakcje o wielkości detalicznej są zdefiniowane w dyrektywach w sprawie 
prospektu emisyjnego i w sprawie przejrzystości, i w związku z tym powinny być zgodne z 
obowiązującymi standardami.
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Poprawka 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają 
te informacje w sposób ciągły w 
normalnych godzinach handlu.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF podają do publicznej 
wiadomości ceny i poziom zainteresowania 
zawarciem transakcji po tych cenach dla 
zleceń lub kwotowań ogłaszanych za 
pośrednictwem ich systemów dla obligacji 
i strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub na MTF, lub 
takich, dla których opublikowano prospekt 
emisyjny, dla uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych dopuszczonych 
do obrotu lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF. Wymóg niniejszy stosuje 
się również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe sformułowanie jest niezbędne, aby zapewnić, że wszystkie platformy obrotu 
prowadzone przez operatorów rynku lub firmy inwestycyjne podlegają odpowiednim regułom 
rynkowych, które Parlament Europejski poparł w swoim sprawozdaniu w sprawie „dark 
pools” w grudniu 2010 r. W związku z tym kategoria OTF zostaje zlikwidowana. Powyższe 
sformułowanie ma zapewnić równe szanse w odniesieniu do systemów transakcyjnych. Celem 
jest nie tylko zwiększenie przejrzystości, lecz także zapewnienie, że wszystkie niekapitałowe 
instrumenty finansowe, które są dopuszczone do obrotu w ramach wielostronnego systemu 
obrotu, będą podlegały tym samym zasadom przejrzystości przedtransakcyjnej.
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Poprawka 309
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu, w odniesieniu 
do instrumentów, które spełniają kryteria 
płynności określone w niniejszym ustępie, 
podają do publicznej wiadomości ceny i 
poziom zainteresowania zawarciem 
transakcji po tych cenach dla zleceń lub 
kwotowań ogłaszanych za pośrednictwem 
ich systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają 
tego rodzaju informacje dotyczące 
instrumentów, które spełniają kryteria 
płynności określone w niniejszym ustępie, 
w sposób ciągły w normalnych godzinach 
handlu. Jeżeli transakcje są negocjowane 
między kontrahentami profesjonalnymi i 
uprawnionymi za pośrednictwem 
negocjacji głosowych, publikowane 
wskaźnikowe ceny przedtransakcyjne 
muszą być zbliżone do ceny transakcyjnej 
w stopniu wykonalnym w praktyce.
Wymogi określone w niniejszym artykule 
mają zastosowanie wyłącznie do tych 
instrumentów finansowych, które 
oceniono jako wystarczająco płynne lub 
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dla których istnieje płynny rynek.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić możliwość zapewnienia zgodności modeli handlowych takich jak RFQ i 
realizacja głosowa/hybrydowa z systemem przejrzystości. Modele te mają szczególne 
znaczenie dla rynków hurtowych, w przypadku których animatorzy rynku rekompensują 
ryzyko podjęte w związku z zapewnieniem płynności na rzecz swoich klientów. Kryteria 
podane w art. 26 ust. 3 można by wykorzystać do oceny, który instrument posiada dostateczną 
płynność, aby mógł podlegać zbiorowi zasad w zakresie przejrzystości.

Poprawka 310
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają 
te informacje w sposób ciągły w 
normalnych godzinach handlu.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF w oparciu o prowadzony 
system obrotu podają do publicznej 
wiadomości ceny i poziom zainteresowania 
zawarciem transakcji po tych cenach dla 
zleceń lub kwotowań ogłaszanych za 
pośrednictwem ich systemów dla obligacji 
i strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF. 
Wymóg niniejszy stosuje się również do 
wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

Or. en
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Poprawka 311
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla 
których opublikowano prospekt emisyjny, 
dla uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym, dla uprawnień do 
emisji oraz instrumentów pochodnych 
dopuszczonych do obrotu lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF. 
Wymóg niniejszy stosuje się również do 
wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

Or. en

Poprawka 312
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
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prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają 
te informacje w sposób ciągły w 
normalnych godzinach handlu.

prowadzący MTF podają do publicznej 
wiadomości ceny i poziom zainteresowania 
zawarciem transakcji po tych cenach dla 
zleceń lub kwotowań ogłaszanych za 
pośrednictwem ich systemów dla obligacji 
i strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub na MTF, lub 
takich, dla których opublikowano prospekt 
emisyjny, dla uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych dopuszczonych 
do obrotu lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF. Wymóg niniejszy stosuje 
się również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu. Poziom ujawniania 
oraz częstotliwość publikacji różnicuje się 
proporcjonalnie do emisji, wielkości 
transakcji oraz specyfiki rynków 
krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 1 należy przeformułować, aby wyraźnie zaznaczyć tę samą zasadę 
proporcjonalności, o której mowa w punkcie 14 preambuły. Dzięki tej zasadzie faktycznie 
można przewidzieć zróżnicowanie wymogów w zakresie przejrzystości przed- i 
potransakcyjnej, o czym jest mowa powyżej w zmienionej wersji artykułu.

Poprawka 313
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
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zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla 
których opublikowano prospekt emisyjny, 
dla uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym, dla uprawnień do 
emisji oraz instrumentów pochodnych 
dopuszczonych do obrotu lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF. 
Wymóg niniejszy stosuje się również do 
wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje. Poziom ujawniania oraz 
częstotliwość publikacji różnicuje się 
proporcjonalnie do emisji, wielkości 
transakcji oraz specyfiki rynków 
krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 1 należy przeformułować, aby wyraźnie zaznaczyć tę samą zasadę 
proporcjonalności, o której mowa w punkcie 14 preambuły. Dzięki tej zasadzie faktycznie 
można przewidzieć zróżnicowanie wymogów w zakresie przejrzystości przed- i 
potransakcyjnej.

Poprawka 314
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
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systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF oraz nieprzekraczających 
wielkości transakcji wynoszącej 100 000 
EUR. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

Or. en

Uzasadnienie

Próg wynoszący 100 000 euro jest na tyle niski, że nie może obejmować transakcji na 
wysokich obligacjach dokonywanych przez dużych inwestorów instytucjonalnych (przez co nie 
zaszkodzi nadmiernie płynności), lecz z drugiej strony wystarczająco wysoki, aby objąć 
większość obrotu detalicznego.

Poprawka 315
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
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rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF. 
Wymóg niniejszy stosuje się również do 
wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

Or. en

Poprawka 316
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF 
lub na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają 
te informacje w sposób ciągły w 

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF w oparciu o prowadzony 
system obrotu podają do publicznej 
wiadomości ceny i poziom zainteresowania 
zawarciem transakcji po tych cenach dla 
zleceń lub kwotowań ogłaszanych za 
pośrednictwem ich systemów dla obligacji 
i strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych, które podlegają obowiązkom 
dotyczącym obrotu, o których mowa w art. 
24. Wymóg niniejszy stosuje się również 
do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
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normalnych godzinach handlu. godzinach handlu.

Obowiązek publikacji nie ma 
zastosowania do takich transakcji 
pochodnych dokonywanych przez 
kontrahentów niefinansowych, które 
ograniczają w sposób obiektywny 
mierzalne ryzyko bezpośrednio związane z 
działalnością handlową lub z 
finansowaniem działalności gospodarczej 
danego kontrahenta.

Or. en

Uzasadnienie

Instrumenty pochodne wykorzystywane przez przedsiębiorstwa niefinansowe są odpowiednio 
dostosowane, aby w sposób elastyczny i skuteczny zabezpieczać działalność operacyjną przed 
ryzykiem. Poprawka ta przewidywałaby wyłączenie tego rodzaju transakcji z wymogu w 
zakresie przejrzystości, ponieważ upublicznienie transakcji dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb mogłoby spowodować problemy związane z poufnością.

Poprawka 317
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF 
lub na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych, które podlegają obowiązkom 
dotyczącym obrotu, o których mowa w art.
24. Wymóg niniejszy stosuje się również 



PE489.472v01-00 186/190 AM\901839PL.doc

PL

również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

Or. en

Uzasadnienie

W tej poprawce wymogi w zakresie przejrzystości przedtransakcyjnej ograniczono do 
instrumentów pochodnych, które podlegają obowiązkowi obrotu, o którym mowa w art. 24, co
doprowadziłoby do wyłączenia transakcji kontrahentów niefinansowych, którzy nie 
przekroczyli określonego w EMIR progu powodującego obowiązek rozliczania, z wymogów w 
zakresie przejrzystości przedtransakcyjnej, które operatorzy rynku prowadzący MTF 
musieliby spełniać.

Poprawka 318
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny 
wymagany na mocy dyrektywy 
2003/71/WE w sprawie prospektu 
emisyjnego publikowanego w związku z 
publiczną ofertą lub dopuszczeniem do 
obrotu papierów wartościowych, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
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prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

Or. en

Poprawka 319
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF udostępniają, w 
oparciu o właściwe zasady handlowe i w 
sposób niedyskryminacyjny, ustalenia 
stosowane dla upubliczniania informacji 
określonych w ustępie pierwszym firmom 
inwestycyjnym mającym obowiązek 
publikowania swoich kwotowań dla 
obligacji, strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych zgodnie z art. 
17.

2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF udostępniają, w 
oparciu o właściwe zasady handlowe i w 
sposób niedyskryminacyjny, ustalenia 
stosowane dla publikowania informacji 
określonych w ustępie pierwszym firmom 
inwestycyjnym mającym obowiązek 
publikowania swoich kwotowań dla 
obligacji, strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych zgodnie z art. 
17.

Or. en

Poprawka 320
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rynki regulowane oraz firmy 2. Rynki regulowane oraz firmy 
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inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF udostępniają, 
w oparciu o właściwe zasady handlowe i w 
sposób niedyskryminacyjny, ustalenia 
stosowane dla upubliczniania informacji 
określonych w ustępie pierwszym firmom 
inwestycyjnym mającym obowiązek 
publikowania swoich kwotowań dla 
obligacji, strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych zgodnie z art. 
17.

inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF udostępniają, w oparciu 
o właściwe zasady handlowe i w sposób 
niedyskryminacyjny, ustalenia stosowane 
dla upubliczniania informacji określonych 
w ustępie pierwszym firmom 
inwestycyjnym mającym obowiązek 
publikowania swoich kwotowań dla 
obligacji, strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych zgodnie z art. 
17.

Or. en

Poprawka 321
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF udostępniają, w 
oparciu o właściwe zasady handlowe i w 
sposób niedyskryminacyjny, ustalenia 
stosowane dla upubliczniania informacji 
określonych w ustępie pierwszym firmom 
inwestycyjnym mającym obowiązek 
publikowania swoich kwotowań dla 
obligacji, strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych zgodnie z art. 
17.

2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF skutecznie 
udostępniają, w oparciu o właściwe zasady 
handlowe i w sposób niedyskryminacyjny, 
ustalenia stosowane dla upubliczniania 
informacji określonych w ustępie 
pierwszym firmom inwestycyjnym 
mającym obowiązek publikowania swoich 
kwotowań dla obligacji, 
strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych zgodnie z art. 
17.

Or. en
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2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF udostępniają,
w oparciu o właściwe zasady handlowe i w 
sposób niedyskryminacyjny, ustalenia 
stosowane dla upubliczniania informacji 
określonych w ustępie pierwszym firmom 
inwestycyjnym mającym obowiązek 
publikowania swoich kwotowań dla 
obligacji, strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych zgodnie z art. 
17.

2. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu, w stosownych 
przypadkach, podają do publicznej 
wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla 
których opublikowano prospekt emisyjny, 
dla uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF 
lub na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. W zakresie, w jakim 
ceny są kształtowane, rynki regulowane 
oraz firmy inwestycyjne i operatorzy 
rynku prowadzący MTF lub OTF 
upubliczniają te informacje, w stosownych 
przypadkach, w sposób ciągły w 
normalnych godzinach handlu. Jeżeli 
transakcje są ustalane między 
uczestnikami rynku w sposób uznaniowy 
za pośrednictwem negocjacji głosowych, 
publikowane wskaźnikowe ceny 
przedtransakcyjne muszą być zbliżone do 
ceny transakcyjnej w stopniu wykonalnym 
w praktyce.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie zgodności modeli handlowych takich jak RFQ i 
realizacja głosowa/hybrydowa z systemem przejrzystości. Modele te mają szczególne 
znaczenie dla rynków hurtowych, w przypadku których animatorzy rynku rekompensują 
ryzyko podjęte w związku z zapewnieniem płynności na rzecz swoich klientów.
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