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Poprawka 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udzielanie zwolnień Zwolnienia

Or. en

Poprawka 324
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – 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. 7 ust. 1, 
dla szczególnych grup produktów w 
oparciu o model rynku, szczególne cechy 
obrotu produktem oraz płynność w 
przypadkach określonych zgodnie z ust. 4.

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. 7 ust. 1, 
dla szczególnych grup produktów w 
oparciu o:

(i) model rynku;
(ii) szczególne cechy obrotu produktem;
(iii) cechy poszczególnych rynków w tym 
liczbę i typ aktywnych uczestników rynku;
(iv) wielkość i rodzaj zleceń, metodę 
obrotu oraz wielkość i rodzaj emisji 
instrumentu finansowego;
(v) profil i inne odnośne kryteria oceny 
płynności dla danego produktu;
W szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
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normalną wielkością rynku detalicznego 
dla obligacji, strukturyzowanego produktu 
finansowego, uprawnienia do emisji lub 
instrumentu pochodnego lub typu czy 
klasy obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego, o 
którym mowa.
Wymogi określone w tym artykule mają 
zastosowanie wyłącznie do tych 
instrumentów finansowych, które 
oceniono jako wystarczająco płynne lub 
dla których istnieje płynny rynek.

Or. en

Uzasadnienie

Na mniejszych rynkach o stałym dochodzie pełna przejrzystość może mieć poważne skutki 
ujemne na gotowość i umiejętność animatorów rynku do wyceny, co z kolei może mieć 
negatywny wpływ na płynność. Zróżnicowanie wymogów w zakresie przejrzystości powinno 
opierać się na zasadach ostrożności i proporcjonalności. Ma to szczególne znaczenie w 
przypadku rynków obligacji i rynków instrumentów pochodnych.

Poprawka 325
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – 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. 7 ust. 1, 
dla szczególnych grup produktów w 
oparciu o model rynku, szczególne cechy 
obrotu produktem oraz płynność w 
przypadkach określonych zgodnie z ust. 4.

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. 7 ust. 1, 
dla szczególnych grup produktów w 
oparciu o model rynku i szczególne cechy 
obrotu produktem w przypadkach 
określonych zgodnie z ust. 4.

Or. en
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Poprawka 326
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – 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. 7 ust. 1, 
dla szczególnych grup produktów w 
oparciu o model rynku, szczególne cechy 
obrotu produktem oraz płynność w 
przypadkach określonych zgodnie z ust. 4.

1. Właściwe organy mogą zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących MTF z 
obowiązku upubliczniania informacji, o 
których mowa w art. 7 ust. 1, dla 
szczególnych grup produktów w oparciu o 
szczególne cechy obrotu produktem.

Or. en

Poprawka 327
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – 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. 7 ust. 1,
dla szczególnych grup produktów w 
oparciu o model rynku, szczególne cechy 
obrotu produktem oraz płynność w
przypadkach określonych zgodnie z ust. 4.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF mogą być 
zwolnieni z obowiązku upubliczniania 
informacji, o których mowa w art. 7 ust. 1, 
w przypadkach określonych zgodnie z ust. 
4, dla szczególnych grup produktów, które 
są stałe.

Or. en

Poprawka 328
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy mogą znieść ten 
obowiązek w odniesieniu do zleceń o dużej 
skali w porównaniu z normalną 
wielkością rynku detalicznego dla 
obligacji, strukturyzowanego produktu 
finansowego, uprawnienia do emisji lub 
instrumentu pochodnego lub typu czy 
klasy obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego, o 
którym mowa.

Or. en

Poprawka 329
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 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. 7 ust. 1, 
w oparciu o rodzaj i wielkość zleceń oraz 
metodę obrotu zgodnie z ust. 4. W 
szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla obligacji, 
strukturyzowanego produktu 
finansowego, uprawnienia do emisji lub 
instrumentu pochodnego lub typu 
obligacji, strukturyzowanego produktu 
finansowego, uprawnienia do emisji lub 

2. Właściwe organy podczas ustalania 
rodzaju i zakresu zwolnienia biorą pod 
uwagę wszystkie istotne okoliczności, w 
tym interesy zarówno inwestorów, 
emitentów jak i emitentów obligacji 
rządowych oraz płynność rynku. Właściwe 
organy dbają o to, aby wymogi 
przejrzystości nie utrudniały utrzymania 
stabilności finansowej, ani osiągnięcia 
celów regulacyjnych, do których zalicza 
się regulację instytucji finansowych.
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instrumentu pochodnego, o którym mowa.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy podczas ustalania poziomu przejrzystości zawsze biorą pod uwagę wszystkie 
istotne okoliczności i interesy. Wymogi powinny być proporcjonalne oraz powinny 
uwzględniać potrzebę zachowania właściwej równowagi pomiędzy przejrzystością i 
płynnością, a tym samym interesy zarówno inwestorów, jak i emitentów.

Poprawka 330
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 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. 7 ust. 1, 
w oparciu o rodzaj i wielkość zleceń oraz 
metodę obrotu zgodnie z ust. 4. W 
szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla obligacji, 
strukturyzowanego produktu finansowego, 
uprawnienia do emisji lub instrumentu 
pochodnego lub typu obligacji, 
strukturyzowanego produktu finansowego, 
uprawnienia do emisji lub instrumentu 
pochodnego, o którym mowa.

2. 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. 7 ust. 1, 
w oparciu o rodzaj i wielkość zleceń oraz 
metodę obrotu zgodnie z ust. 4. W 
szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku detalicznego, o 
którym mowa w dyrektywie 2004/109/WE 
i dyrektywie 2010/73/UE, dla obligacji, 
strukturyzowanego produktu finansowego, 
uprawnienia do emisji lub instrumentu 
pochodnego lub typu obligacji, 
strukturyzowanego produktu finansowego, 
uprawnienia do emisji lub instrumentu 
pochodnego, o którym mowa.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli wymagany jest pewien poziom przejrzystości obrotu w przypadku rynków 
nieudziałowych, wówczas powinien być on ograniczony tylko do transakcji detalicznych z 
uwagi na możliwe poważne zakłócenie rynku hurtowego. Nie ma jednak pewności, jakie 
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korzyści niesie za sobą taka przejrzystość przedtransakcyjna. Transakcje detaliczne są 
zdefiniowane w prospekcie i dyrektywach dotyczących przejrzystości i powinny być 
dostosowane do tego istniejącego standardu.

Poprawka 331
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 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. 7 ust. 1, 
w oparciu o rodzaj i wielkość zleceń oraz 
metodę obrotu zgodnie z ust. 4. W 
szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla obligacji, 
strukturyzowanego produktu finansowego, 
uprawnienia do emisji lub instrumentu 
pochodnego lub typu obligacji, 
strukturyzowanego produktu finansowego, 
uprawnienia do emisji lub instrumentu 
pochodnego, o którym mowa.

2. Właściwe organy mogą zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących MTF z 
obowiązku upubliczniania informacji, o 
których mowa w art. 7 ust. 1, w oparciu o 
rodzaj i wielkość zleceń oraz metodę 
obrotu zgodnie z ust. 4. W szczególności 
właściwe organy mogą znieść ten 
obowiązek w odniesieniu do zleceń o dużej 
skali w porównaniu z normalną wielkością 
rynku dla obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego lub 
typu obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego, o 
którym mowa.

Or. en

Poprawka 332
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. 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. 7 ust. 1, 
w oparciu o rodzaj i wielkość zleceń oraz 
metodę obrotu zgodnie z ust. 4. W 
szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla obligacji, 
strukturyzowanego produktu finansowego, 
uprawnienia do emisji lub instrumentu 
pochodnego lub typu obligacji, 
strukturyzowanego produktu finansowego, 
uprawnienia do emisji lub instrumentu 
pochodnego, o którym mowa.

OTF z obowiązku upubliczniania 
informacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 
w odniesieniu do zleceń o dużej skali w 
porównaniu z normalną wielkością rynku 
dla obligacji, strukturyzowanego produktu 
finansowego, uprawnienia do emisji lub 
instrumentu pochodnego lub typu obligacji, 
strukturyzowanego produktu finansowego, 
uprawnienia do emisji lub instrumentu 
pochodnego, o którym mowa.

Or. en

Poprawka 333
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku realizacji zleceń poprzez 
zwolnienie z obowiązku upubliczniania 
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 
oraz wykorzystaniu ceny referencyjnej z 
innego rynku, rynki regulowane i firmy 
inwestycyjne oraz operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF i wszelkie inne 
podmioty handlowe dbają o szybszy dostęp 
do ceny referencyjnej niż inni uczestnicy 
rynku realizujący zlecenia zgodnie z ich 
właściwością miejscową.

Or. en

Poprawka 334
Wolf Klinz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1 i 2 właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania 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 wniosku o 
zwolnienie z wymogami ustanowionymi w 
ust. 1 i 2 i określonymi w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 4 
lit. b). 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 przedstawia Komisji coroczny 
raport o ich stosowaniu w praktyce.

skreślony

Or. en

Poprawka 335
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1 i 2 właściwe organy powiadamiają 

3. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1 właściwe organy powiadamiają 
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EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania 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 wniosku o 
zwolnienie z wymogami ustanowionymi w 
ust. 1 i 2 i określonymi w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 4 
lit. b). 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 oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania 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 
opinię oceniającą zgodność każdego 
wniosku o zwolnienie z wymogami 
ustanowionymi w ust. 1 i 2 i określonymi 
w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z 
ust. 4 lit. b). Po upływie 2 miesięcy 
właściwy organ może zastosować 
zwolnienie, niezależnie od tego, czy 
EUNGiPW wydał opinię, czy nie. 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 
władze nie mają obowiązku czekać na opinię EUNGiPW przed wdrożeniem zwolnienia, jeśli 
termin wydania opinii upłynął.

Poprawka 336
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1 i 2 właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania 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 wniosku o 
zwolnienie z wymogami ustanowionymi w 
ust. 1 i 2 i określonymi w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 4 
lit. b). 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.

3. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1 i 2 właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania zwolnień oraz 
przedstawiają wyjaśnienie ich 
funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na 1 
miesiąc przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. W terminie 1 miesiąca
od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 
wydaje właściwemu organowi opinię 
oceniającą zgodność każdego wniosku o 
zwolnienie z wymogami ustanowionymi w 
ust. 1 i 2 i określonymi w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 4 
lit. b). 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

Biorąc pod uwagę znaczenie tych zwolnień dla funkcjonowania rynków nieudziałowych, 
termin sześciu miesięcy na udzielenie zgody jest zbyt długi. Termin jednego miesiąca jest 
bardziej adekwatny.

Poprawka 337
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1 i 2 właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania 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 wniosku o 
zwolnienie z wymogami ustanowionymi w 
ust. 1 i 2 i określonymi w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 4 
lit. b). 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.

3. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1 i 2 właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania 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 / 
pozytywną opinię oceniającą zgodność 
każdego wniosku o zwolnienie z 
wymogami ustanowionymi w ust. 1 i 2 i 
określonymi w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 4 lit. b) i c). Aby 
uniknąć wątpliwości co do wiążącej mocy 
opinii EUNGiPW, właściwy organ udziela 
zwolnienia w pełnej zgodności z decyzją 
EUNGiPW. EUNGiPW monitoruje 
stosowanie zwolnień i składa Komisji 
coroczne sprawozdanie o ich stosowaniu w 
praktyce.

Or. en

Poprawka 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1 i 2 właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania zwolnień oraz 
przedstawiają wyjaśnienie ich 

3. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1 i 2 właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania zwolnień oraz 
przedstawiają wyjaśnienie ich 
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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 wniosku o 
zwolnienie z wymogami ustanowionymi w 
ust. 1 i 2 i określonymi w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 4 
lit. b). 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.

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 
wniosku o zwolnienie z wymogami 
ustanowionymi w ust. 1 i 2 i określonymi 
w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z 
ust. 4 lit. b). 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 339
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1 i 2 właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania 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 

3. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1 i 2 właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania 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 
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od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 
wydaje właściwemu organowi opinię 
oceniającą zgodność każdego wniosku o 
zwolnienie z wymogami ustanowionymi w 
ust. 1 i 2 i określonymi w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 4 
lit. b). 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.

od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 
wydaje właściwemu organowi wiążącą 
opinię oceniającą zgodność każdego 
wniosku o zwolnienie z wymogami 
ustanowionymi w ust. 1 i 2 i określonymi 
w akcie delegowanym przyjętym zgodnie z 
ust. 4 lit. b). 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 340
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed udzieleniem zwolnienia zgodnie z 
ust. 1 i 2 właściwe organy powiadamiają 
EUNGiPW oraz inne właściwe organy o 
zamiarze zastosowania 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 wniosku o 
zwolnienie z wymogami ustanowionymi w 
ust. 1 i 2 i określonymi w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 4 
lit. b). Jeżeli właściwy organ udziela 

3. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF przed 
skorzystaniem ze zwolnienia, o którym 
mowa w ust. 1 i 2 uzyskują zezwolenie od 
właściwego organu. Przed udzieleniem 
zwolnienia zgodnie z ust. 1 i 2 właściwe 
organy powiadamiają EUNGiPW oraz inne 
właściwe organy o zamiarze zastosowania 
zwolnień oraz przedstawiają wyjaśnienie 
ich funkcjonowania. Powiadomienie o 
zamiarze udzielenia zwolnienia 
przekazywane jest przynajmniej na 4 
miesiące przed planowanym wejściem 
zwolnienia w życie. W terminie 2 miesięcy
od otrzymania powiadomienia EUNGiPW 
wydaje właściwemu organowi opinię 
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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 przedstawia Komisji coroczny 
raport o ich stosowaniu w praktyce.

oceniającą zgodność każdego wniosku o 
zwolnienie z wymogami ustanowionymi w 
ust. 1 i 2 i określonymi w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 4 
lit. b).

Jeżeli właściwy organ udziela zwolnienia, 
a właściwy organ innego państwa 
członkowskiego nie zgadza się z tą decyzją 
lub nie zgadza się 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 341
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
właściwy organ nie udziela zwolnienia 
operatorom rynku prowadzącym MTF lub 
OTF.
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Or. en

Poprawka 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwe organy mogą wycofać 
zezwolenie udzielone rynkom 
regulowanym, operatorom rynku lub 
firmom inwestycyjnym na skorzystanie z 
jednego ze zwolnień, określonych w ust. 4. 
Właściwe organy wycofują zezwolenie 
jeśli uznają, że zwolnienie zostało 
wykorzystane w sposób odbiegający od 
jego pierwotnego celu, lub jeśli uważają, 
że zwolnienie służy obejściu przepisów 
określonych w tym artykule.
Przed wycofaniem zezwolenia do 
skorzystania ze zwolnienia, właściwe 
organy powiadamiają EUNGiPW i inne 
właściwe organy o ich zamiarze, 
udzielając pełnego uzasadnienia swoich 
zamiarów. Powiadomienie o zamiarze 
cofnięcia zezwolenia do skorzystania ze 
zwolnienia jest wystosowane w 
najszybszym możliwym terminie. W 
terminie 1 miesiąca od otrzymania 
powiadomienia EUNGiPW wydaje 
właściwemu organowi niewiążącą opinię. 
Po otrzymaniu opinii, właściwy organ 
wprowadza decyzję w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwym organom należy zapewnić wystarczającą elastyczność, jeśli chodzi zarówno o 
udzielanie, jak i wycofywanie zezwolenia na skorzystanie ze zwolnień. W ten sposób właściwe 
organy będą mogły natychmiast zareagować na nieprzewidziane zmiany na rynku.
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Poprawka 343
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 344
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. 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 345
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 

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

Or. en

Poprawka 346
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 347
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zakres zleceń lub kwotowań, ceny oraz 
poziom zainteresowania zawarciem 
transakcji po tych cenach, upubliczniane 
dla każdej klasy instrumentu finansowego, 
o którym mowa, zgodnie z art. 7 ust. 1;

a) zakres zleceń lub kwotowań, ceny oraz 
poziom zainteresowania zawarciem 
transakcji po tych cenach, upubliczniane 
dla każdej klasy instrumentu finansowego, 
których wartość transakcji nie przekracza 
100 000 euro, o którym mowa, zgodnie z 
art. 7 ust. 1;

Or. en
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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 348
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunki, zgodnie z którymi można
znieść obowiązek przedtransakcyjnego 
ujawniania informacji dla każdej klasy 
instrumentu finansowego, o którym 
mowa, zgodnie z ust. 1 i 2, w oparciu o:

b) warunki, zgodnie z którymi instrument 
może być uznany za wystarczająco płynny 
dla zapewnienia ciągłości oferty 
publicznej i interesów handlowych 
zgodnie z art. 7, ust. 1 i 2, w oparciu o:

Or. en

Poprawka 349
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunki, zgodnie z którymi można 
znieść obowiązek przedtransakcyjnego 
ujawniania informacji dla każdej klasy 
instrumentu finansowego, o którym mowa, 
zgodnie z ust. 1 i 2, w oparciu o:

b) warunki, zgodnie z którymi można 
znieść obowiązek przedtransakcyjnego 
ujawniania informacji dla każdej klasy 
instrumentu finansowego, o którym mowa, 
zgodnie z ust. 1, w oparciu o:

Or. en

Poprawka 350
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) model rynku; skreślony

Or. en

Poprawka 351
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) model rynku; (i) model rynku, między innymi systemy 
zapytań ofertowych, ustne systemy 
maklerskie;

Or. en

Poprawka 352
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) profil płynności, w tym liczbę i typ 
uczestników rynku na danym rynku oraz 
inne odnośne kryteria oceny płynności;

skreślony

Or. en

Poprawka 353
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) profil płynności, w tym liczbę i typ 
uczestników rynku na danym rynku oraz 
inne odnośne kryteria oceny płynności;

(iii) profil płynności oraz inne odnośne 
kryteria oceny płynności dla danego 
produktu;

Or. en

Poprawka 354
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) profil płynności, w tym liczbę i typ 
uczestników rynku na danym rynku oraz 
inne odnośne kryteria oceny płynności;

(iii) profil płynności, w tym liczbę i typ 
uczestników rynku na danym rynku oraz 
inne odnośne kryteria oceny płynności dla 
właściwego ujęcia ciągłych, 
sporadycznych i stałych produktów.

Or. en

Poprawka 355
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) profil płynności, w tym liczbę i typ 
uczestników rynku na danym rynku oraz 
inne odnośne kryteria oceny płynności;

(iii) dla obligacji, produktów 
strukturyzowanych i uprawnień do emisji, 
profil płynności, w tym liczbę i typ 
uczestników rynku na danym rynku oraz 
inne odnośne kryteria oceny płynności;

Or. en



AM\901886PL.doc 23/192 PE489.477v01-00

PL

Poprawka 356
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) profil płynności, w tym liczbę i typ 
uczestników rynku na danym rynku oraz 
inne odnośne kryteria oceny płynności;

(iii) wykaz instrumentów, uznawanych za 
stałe w oparciu o profil płynności, w tym 
liczbę i typ uczestników rynku na danym 
rynku oraz inne odnośne kryteria oceny 
płynności;

Or. en

Poprawka 357
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – punkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) cechy poszczególnych rynków w tym 
liczbę i typ aktywnych uczestników rynku 
na danym rynku;

Or. en

Poprawka 358
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – punkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wielkość i rodzaj zleceń oraz wielkość 
i rodzaj emisji instrumentu finansowego.

(iv) wielkość i rodzaj zleceń jak również 
wielkość i rodzaj emisji instrumentu 
finansowego, dla zapewnienia 
odpowiedniego rozróżnienia pomiędzy 
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rynkami detalicznymi, pośrednimi i 
hurtowymi;

Or. en

Uzasadnienie

Rynek nieudziałowy można podzielić na transze dla celów różnicowania w zakresie sposobu 
działania przejrzystości potransakcyjnej. W najlepszym razie transakcje detaliczne byłyby 
zgłaszane w czasie rzeczywistym, transakcje pośrednie w późniejszym czasie zaś hurtowe, 
duże transakcje z większą zwłoką. Dzięki temu wymogi w zakresie przejrzystości 
potransakcyjnej będą dostosowane do różnych modeli transakcyjnych realizowanych przez 
różnych uczestników rynku za pomocą prostego systemu, który można z łatwością zastosować 
do różnych instrumentów.

Poprawka 359
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania wykonawczych standardów
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 360
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – 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 
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regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 361
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/20101.
__________________
1 Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 362
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zwolnienia udzielone przez właściwe 
organy zgodnie z art. 29 ust. 2 i art. 44 
ust. 2 dyrektywy 2004/39/WE oraz art. 18–

skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 363
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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.

5. 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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Poprawka 364
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeśli płynność klasy instrumentu 
finansowego jest poniżej progu 
określonego zgodnie z ust. 5 lit. b) akapit 
drugi, obowiązki, o których mowa w art. 7 
ust. 1 mogą zostać tymczasowo zawieszone 
przez właściwe organy, odpowiedzialne za 
nadzór jednego lub więcej systemów 
obrotu, w których instrument finansowy 
jest przedmiotem transakcji. Próg określa 
się w oparciu o kryteria obiektywne.
Zawieszenie obowiązuje przez początkowy 
okres nieprzekraczający trzech miesięcy 
od daty opublikowania stosownej 
informacji na stronie internetowej 
odnośnego właściwego organu. 
Zawieszenie takie może zostać 
przedłużone o kolejne okresy 
nieprzekraczające trzech miesięcy każdy, o 
ile powody, dla których wprowadzono 
zawieszenie, są nadal aktualne. Jeżeli 
okres zawieszenia nie zostanie 
przedłużony po tych trzech miesiącach, 
wygasa on automatycznie.
Przed zawieszeniem (lub przedłużeniem 
okresu zawieszenia) tych obowiązków, 
odnośny właściwy organ zgłasza 
EUNGiPW swój wniosek i analizę. 
EUNGiPW w możliwie najkrótszym 
terminie wydaje właściwemu organowi 
opinię odnośnie tego, czy powstały 
warunki, o których mowa w niniejszym 
ustępie.
EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia parametrów i metod 
obliczania liczby progu płynności, o 
którym mowa w ustępie pierwszym.
Komisja jest uprawniona do 
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przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa 
w poprzednim akapicie, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
Parametry i metody stosowane przez 
państwa członkowskie do obliczenia progu 
powinny być ustalane w taki sposób, aby 
w przypadku przekroczenia progu, 
odzwierciedlały znaczący spadek obrotu w 
systemach obrotu nadzorowanych przez 
organ notyfikujący w stosunku do 
średniego poziomu obrotu w tych 
systemach, w których instrument 
finansowy jest przedmiotem transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wyjątkowych trudności na rynku, takich jak upadek Lehmana, spora część rynku 
powróciła do obrotu internetowego pomiędzy uczestnikami rynku co stanowiło poprzednio 
płynny rynek. W obecnych czasach, właściwe organy mogą tymczasowo odstąpić od 
wymogów w zakresie przejrzystości przedtransakcyjnej tak, aby rynek odzyskał swoją 
kondycję.

Poprawka 365
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – 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 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 

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF podają do publicznej 
wiadomości cenę, wolumen i czas 
transakcji zrealizowanych w odniesieniu 
do 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 
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będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na 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.

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, w 
szczególnych przypadkach z opóźnieniem 
do 3 minut dla rynków obligacji.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie to ma na celu określenie maksymalnego terminu na zgłoszenie transakcji dla 
rynków obligacji. Niniejszy artykuł należy odczytywać razem z art. 20 w celu zapewnienia 
równych szans pomiędzy wszystkimi systemami obrotu, w tym obrotu poza rynkiem 
regulowanym odnośnie wymogów w zakresie przejrzystości. W przeciwnym razie, jeśli art. 20 
będzie pozbawiony treści, zmniejszone zostanie działanie środka odstraszającego odnośnie 
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

Poprawka 366
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – 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 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. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości szczegóły 
wszystkich takich transakcji w czasie 

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF podają do publicznej 
wiadomości cenę, wolumen i czas 
transakcji zrealizowanych w odniesieniu 
do 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. 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.
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możliwie najbardziej zbliżonym do czasu 
rzeczywistego.

Or. en

Poprawka 367
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – 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 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. 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 obligacji i strukturyzowanych 
produktów finansowych dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych 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. Poziom ujawniania 
oraz częstotliwość publikacji różnicuje się 
proporcjonalnie do emisji, wielkości 
transakcji oraz specyfiki rynków 
krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi w zakresie przejrzystości przed- i potransakcyjnej w odniesieniu do instrumentów 
finansowych, dla których (w szczególności) opublikowano prospekt emisyjny, są 
niewspółmierne z uwagi na to, że: instrumenty te mogą być przedmiotem negocjacji nawet 
małych instytucji kredytowych na niewielkich rynkach, korzyści takiej przejrzystości w 
stosunku do ciężaru spoczywającego na instytucjach kredytowych są bardzo niewielkie.
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Poprawka 368
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – 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 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. 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 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 na 
rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na 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 369
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – 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 

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości cenę, wolumen i 
czas transakcji zrealizowanych w 
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odniesieniu do 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. 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.

odniesieniu do 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. 
Rynki regulowane oraz firmy inwestycyjne 
i operatorzy rynku prowadzący MTF lub 
OTF podają do publicznej wiadomości 
szczegóły wszystkich takich transakcji.
Poziom ujawniania oraz częstotliwość 
publikacji różnicuje się proporcjonalnie 
do emisji, wielkości transakcji oraz 
specyfiki rynków krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi w zakresie przejrzystości potransakcyjnej w odniesieniu do instrumentów 
finansowych, dla których opublikowano prospekt emisyjny, są niewspółmierne z uwagi na to, 
że: instrumenty te mogą być przedmiotem negocjacji nawet małych instytucji kredytowych na 
niewielkich (nieregulowanych) rynkach; korzyści takiej przejrzystości w stosunku do ciężaru 
spoczywającego na instytucjach kredytowych są bardzo niewielkie; z praktycznego punktu 
widzenia taka implementacja byłaby niepewna ponieważ informacje nie zawsze są dostępne.

Poprawka 370
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – 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 obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF podają do publicznej 
wiadomości cenę, wolumen i czas 
transakcji zrealizowanych w odniesieniu 
do 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 
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pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF 
lub na 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.

podlegają obowiązkom dotyczącym obrotu, 
o których mowa w art. 24. 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.

Obowiązek publikacji nie ma 
zastosowania do takich transakcji na 
instrumentach 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 wyłącznie tego rodzaju transakcji z wymogów w 
zakresie przejrzystości, ponieważ upublicznienie transakcji dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb mogłoby spowodować problemy związane z poufnością.

Poprawka 371
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – 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 obligacji i 
strukturyzowanych produktów 

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 obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
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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. 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.

finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym, MTF, OTF lub w 
innych systemach prowadzących obrót 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. 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 
udostępnieniem informacji 
potransakcyjnej nie może dwukrotnie 
przekroczyć opóźnienia pozwalającego na 
wykonanie transakcji.

Or. en

Poprawka 372
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – 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 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. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 

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 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. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
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publicznej wiadomości szczegóły 
wszystkich takich transakcji w czasie 
możliwie najbardziej zbliżonym do czasu 
rzeczywistego.

publicznej wiadomości szczegóły 
wszystkich takich transakcji w czasie 
możliwie najbardziej zbliżonym do czasu 
rzeczywistego.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ogranicza wymogi w zakresie przejrzystości potransakcyjnej dla 
instrumentów pochodnych, które podlegają obowiązkowi określonemu w art. 24, spowoduje 
wyłączenie transakcji realizowanych przez kontrahentów niefinansowych, znajdujących się 
poniżej progu powodującego obowiązek rozliczania, wynikający z rozporządzenia w sprawie 
infrastruktury rynku europejskiego, z obowiązku przestrzegania wymogów w zakresie 
przejrzystości potransakcyjnej, których operatorzy rynku MTF musieliby przestrzegać.

Poprawka 373
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – 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 obligacjach, 
strukturyzowanych produktach 
finansowych, uprawnieniach do emisji oraz 
instrumentach pochodnych zgodnie z art. 
20.

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 obligacjach, 
strukturyzowanych produktach 
finansowych, uprawnieniach do emisji oraz 
instrumentach pochodnych zgodnie z art. 
20.

Or. en

Poprawka 374
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – 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 obligacjach, 
strukturyzowanych produktach 
finansowych, uprawnieniach do emisji oraz 
instrumentach pochodnych zgodnie z art. 
20.

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 ust. 1 firmom 
inwestycyjnym mającym obowiązek 
publikowania szczegółów swoich 
transakcji na obligacjach, 
strukturyzowanych produktach 
finansowych, uprawnieniach do emisji oraz 
instrumentach pochodnych zgodnie z art. 
20.

Or. en

Poprawka 375
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z art. 41 Komisja przyjmuje w 
drodze aktów delegowanych podejście 
etapowe według produktów w sprawie 
wprowadzenia wymogów określonych w 
ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę liczbę produktów podlegających tym przepisom i rozróżnienie, które 
zarówno EUNGiPW i Komisja uznaje za konieczne, właściwym jest przyjęcie podejścia 
etapowego, aby w pierwszej kolejności przechwycić bardziej płynne produkty.
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Poprawka 376
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy mogą zezwalać rynkom 
regulowanym oraz firmom inwestycyjnym 
i operatorom rynku prowadzącym MTF lub 
OTF 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 wielkości rynku 
dla danej obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego lub tej 
klasy obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego.

Właściwe organy mogą zezwalać rynkom 
regulowanym oraz firmom inwestycyjnym 
i operatorom rynku prowadzącym MTF lub 
OTF na odroczenie publikacji szczegółów 
transakcji w oparciu o:

(i) model rynku;
(ii) szczególne cechy obrotu produktem;
(iii) cechy poszczególnych rynków w tym 
liczbę i typ aktywnych uczestników rynku;
(iv) wielkość i rodzaj zleceń, metodę 
obrotu oraz wielkość i rodzaj emisji 
instrumentu finansowego;
(v) profil oraz inne odnośne kryteria 
oceny płynności dla danego produktu;
Wymogi określone w tym artykule mają 
zastosowanie wyłącznie do tych 
instrumentów finansowych, które 
oceniono jako wystarczająco płynne lub 
dla których istnieje płynny rynek.
Właściwe organy mogą odroczyć 
publikację w odniesieniu do zleceń o dużej 
skali w porównaniu z normalną 
wielkością rynku detalicznego dla 
obligacji, strukturyzowanego produktu 
finansowego, uprawnienia do emisji lub 
instrumentu pochodnego lub typu czy 



PE489.477v01-00 38/192 AM\901886PL.doc

PL

klasy obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego, lub w 
odniesieniu do transakcji, które obejmują 
znaczną dystrybucję zdefiniowaną w art. 2 
ust. 9 rozporządzenia nr 2273/2003 WE.
Właściwe organy podczas ustalania 
rodzaju i zakresu odroczonej publikacji 
biorą pod uwagę wszelkie istotne 
okoliczności, w tym interes zarówno 
inwestorów, jak i emitentów obligacji 
rządowych oraz płynność rynkową. 
Właściwe organy dopilnowują, aby 
wymogi w zakresie przejrzystości nie 
utrudniały utrzymania stabilności 
finansowej, ani osiągnięcia celów 
regulacyjnych, do których zalicza się 
regulację instytucji finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek określony w art. 9 ust. 1 jest nieadekwatny do rynków, na których działa jedynie 
niewielka liczba profesjonalnych inwestorów, zaś wszystkie transakcje są zawierane na dużą 
skalę. Właściwe organy zezwalają zatem na odroczenie publikacji w oparciu o te same 
motywy co w przypadku udzielania zwolnień z obowiązku zachowania przejrzystości 
przedtransakcyjnej.

Poprawka 377
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy mogą zezwalać rynkom 
regulowanym oraz firmom inwestycyjnym 
i operatorom rynku prowadzącym MTF lub 
OTF 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 wielkości rynku 

Właściwe organy mogą zezwalać rynkom 
regulowanym oraz firmom inwestycyjnym 
i operatorom rynku prowadzącym MTF lub 
OTF na odroczenie publikacji szczegółów 
transakcji w oparciu o ich typ, profil 
płynności (ciągły, sporadyczny lub stały), 
szczególne cechy obrotu lub wielkość. W 
szczególności właściwe organy mogą 
zatwierdzić odroczenie publikacji w 
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dla danej obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego lub tej 
klasy obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego.

odniesieniu do transakcji o dużej skali w 
porównaniu z normalną wielkości rynku 
dla danej obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego lub tej 
klasy obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego.

Or. en

Poprawka 378
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy mogą zezwalać rynkom 
regulowanym oraz firmom inwestycyjnym 
i operatorom rynku prowadzącym MTF lub 
OTF 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 wielkości rynku 
dla danej obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego lub tej 
klasy obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego.

Właściwe organy mogą zezwalać rynkom 
regulowanym oraz firmom inwestycyjnym 
i operatorom rynku prowadzącym MTF 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 wielkości rynku 
dla danej obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego lub tej 
klasy obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego.

Or. en

Poprawka 379
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy mogą zezwalać rynkom 
regulowanym oraz firmom inwestycyjnym 
i operatorom rynku prowadzącym MTF lub 
OTF 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 
wielkości rynku dla danej obligacji, 
strukturyzowanego produktu finansowego, 
uprawnienia do emisji lub instrumentu 
pochodnego lub tej klasy obligacji, 
strukturyzowanego produktu finansowego, 
uprawnienia do emisji lub instrumentu 
pochodnego.

Właściwe organy mogą zezwolić rynkom 
regulowanym oraz firmom inwestycyjnym 
i operatorom rynku prowadzących MTF 
lub OTF na odroczenie publikacji 
szczegółów transakcji o znacząco dużej 
skali w porównaniu z normalną wielkością 
rynku dla tej obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego lub tej 
klasy obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego.

Or. en

Poprawka 380
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności właściwe organy mogą 
odroczyć publikację w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku detalicznego 
dla obligacji, strukturyzowanego produktu 
finansowego, uprawnienia do emisji lub 
instrumentu pochodnego lub typu czy 
klasy obligacji, strukturyzowanego 
produktu finansowego, uprawnienia do 
emisji lub instrumentu pochodnego, o 
którym mowa.

Or. en
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Poprawka 381
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 ogółowi 
inwestujących. EUNGiPW monitoruje 
stosowanie tych ustaleń w odniesieniu do 
odroczonej publikacji informacji 
handlowych i przedstawia Komisji 
coroczny raport o ich stosowaniu w 
praktyce.

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 inwestorom 
publicznym. 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 382
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ zatwierdza 
odroczoną publikacją, a właściwy organ 
innego państwa członkowskiego nie 
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
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Poprawka 383
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 384
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – 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
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Poprawka 385
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – 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 bądź 
operatora rynku prowadzącego MTF lub 
OTF, dla każdej klasy instrumentów 
finansowych, o których mowa, do 
odroczenia publikacji informacji 
handlowych, a także kryteria stosowane 
przy podejmowaniu decyzji o tym, dla 
których obligacji, strukturyzowanych 
produktów finansowych, uprawnień do 
emisji lub instrumentów pochodnych – ze 
względu na ich wielkość lub rodzaj –
dopuszczalna jest odroczona publikacja 
i/lub pominięcie wolumenu transakcji.

b) warunki upoważnienia rynku 
regulowanego, firmy inwestycyjnej, w tym 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje lub firmy inwestycyjnej bądź 
operatora rynku prowadzącego MTF, dla 
każdej klasy instrumentów finansowych, o 
których mowa, do odroczenia publikacji 
informacji handlowych, a także kryteria 
stosowane przy podejmowaniu decyzji o 
tym, dla których obligacji, 
strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji lub 
instrumentów pochodnych – ze względu na 
ich wielkość i rodzaj – i/lub dopuszczalna 
jest odroczona publikacja.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe sformułowanie ma na celu dopilnowanie, aby odroczone publikacje były oparte na 
wielkości „i” rodzaju obligacji tak, aby zwolnienie nie powodowało dyskryminacji 
poszczególnych rodzajów obligacji. Przejrzystość powinna się odnosić do wszystkich
rodzajów obligacji, aby uniknąć nieoczekiwanego arbitrażu regulacyjnego i utrzymać równe 
szanse. Ponadto, wolumen transakcji dla obligacji podlega publikacji w każdym przypadku, 
nawet w trybie publikacji odroczonej.

Poprawka 386
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunki upoważnienia rynku 
regulowanego, firmy inwestycyjnej, w tym 

b) warunki upoważnienia rynku 
regulowanego, firmy inwestycyjnej, w tym 
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podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje lub firmy inwestycyjnej bądź 
operatora rynku prowadzącego MTF lub 
OTF, dla każdej klasy instrumentów 
finansowych, o których mowa, do 
odroczenia publikacji informacji 
handlowych, a także kryteria stosowane 
przy podejmowaniu decyzji o tym, dla 
których obligacji, strukturyzowanych 
produktów finansowych, uprawnień do 
emisji lub instrumentów pochodnych – ze 
względu na ich wielkość lub rodzaj –
dopuszczalna jest odroczona publikacja 
i/lub pominięcie wolumenu transakcji.

podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje lub firmy inwestycyjnej bądź 
operatora rynku prowadzącego MTF, dla 
każdej klasy instrumentów finansowych, o 
których mowa, do odroczenia publikacji 
informacji handlowych, a także kryteria 
stosowane przy podejmowaniu decyzji o 
tym, dla których obligacji, 
strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji lub 
instrumentów pochodnych – ze względu na 
ich wielkość lub rodzaj – dopuszczalna jest 
odroczona publikacja i/lub pominięcie 
wolumenu transakcji.

Or. en

Poprawka 387
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – 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 bądź 
operatora rynku prowadzącego MTF lub 
OTF, dla każdej klasy instrumentów 
finansowych, o których mowa, do 
odroczenia publikacji informacji 
handlowych, a także kryteria stosowane 
przy podejmowaniu decyzji o tym, dla 
których obligacji, strukturyzowanych 
produktów finansowych, uprawnień do 
emisji lub instrumentów pochodnych – ze 
względu na ich wielkość lub rodzaj –
dopuszczalna jest odroczona publikacja 
i/lub pominięcie wolumenu transakcji.

b) warunki upoważnienia rynku 
regulowanego, firmy inwestycyjnej, w tym 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje lub firmy inwestycyjnej bądź 
operatora rynku prowadzącego MTF lub 
OTF, dla każdej klasy instrumentów 
finansowych, o których mowa, do 
odroczenia publikacji informacji 
handlowych, a także kryteria stosowane 
przy podejmowaniu decyzji o tym, dla 
których obligacji, strukturyzowanych 
produktów finansowych, uprawnień do 
emisji lub instrumentów pochodnych – ze 
względu na ich wielkość lub rodzaj –
dopuszczalna jest odroczona publikacja 
i/lub pominięcie wolumenu transakcji i/lub 
kumulacja transakcji.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy umożliwić, w stosownych przypadkach, publikację szczegółów transakcji w formie 
zagregowanej.

Poprawka 388
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – 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 bądź operatora rynku 
prowadzącego MTF lub OTF, dla każdej 
klasy instrumentów finansowych, o 
których mowa, do odroczenia publikacji 
informacji handlowych, a także kryteria 
stosowane przy podejmowaniu decyzji o 
tym, dla których obligacji, 
strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji lub 
instrumentów pochodnych – ze względu 
na ich wielkość lub rodzaj – dopuszczalna 
jest odroczona publikacja i/lub pominięcie 
wolumenu transakcji.

b) warunki, zgodnie z którymi można 
znieść obowiązek potransakcyjnego 
ujawniania informacji dla każdej klasy 
instrumentów finansowych, o których 
mowa, zgodnie z ust. 1, w oparciu o:

(i) model rynku;
(ii) szczególne cechy obrotu produktem;
(iii) cechy poszczególnych rynków w tym 
liczbę i typ aktywnych uczestników rynku;
(iv) wielkość i rodzaj zleceń, metodę 
obrotu oraz wielkość i rodzaj emisji 
instrumentu finansowego;
(v) profil płynności oraz inne odnośne 
kryteria oceny płynności dla konkretnego 
produktu;

Or. en
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Uzasadnienie

EUNGiPW opracowuje projekt regulacyjnych standardów technicznych określających 
warunki, na jakich ujawnienie informacji po transakcji może być odroczone.

Poprawka 389
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – 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

Uzasadnienie

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

Poprawka 390
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz operatorzy rynku 
i firmy inwestycyjne prowadzące MTF i 
OTF udostępniają informacje podawane do 
publicznej wiadomości zgodnie z art. 3–10, 
oferując rozłącznie dane wymagane w 
ramach obowiązku przejrzystości przed- i 

1. Rynki regulowane oraz operatorzy rynku 
i firmy inwestycyjne prowadzące MTF 
udostępniają informacje podawane do 
publicznej wiadomości zgodnie z art. 3–10, 
oferując rozłącznie dane wymagane w 
ramach obowiązku przejrzystości przed- i 
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potransakcyjnej. potransakcyjnej.

Or. en

Poprawka 391
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
dotyczące oferowania danych wymaganych 
w ramach obowiązku przejrzystości przed-
i potransakcyjnej, w tym poziom 
zdezagregowania danych, które mają być 
podawane do wiadomości publicznej 
zgodnie z ust. 1.

2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
dotyczące oferowania danych wymaganych 
w ramach obowiązku przejrzystości przed-
i potransakcyjnej, w tym poziom 
zdezagregowania danych, które mają być 
podawane do wiadomości publicznej 
zgodnie z ust. 1.

Or. en

Poprawka 392
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
dotyczące oferowania danych wymaganych 
w ramach obowiązku przejrzystości przed-
i potransakcyjnej, w tym poziom 
zdezagregowania danych, które mają być 
podawane do wiadomości publicznej 
zgodnie z ust. 1.

2. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
dotyczących oferowania danych 
wymaganych w ramach obowiązku 
przejrzystości przed- i potransakcyjnej, w 
tym poziom zdezagregowania danych, 
które mają być podawane do wiadomości 
publicznej zgodnie z ust. 1.

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*. Komisji 
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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 393
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
dotyczące oferowania danych wymaganych 
w ramach obowiązku przejrzystości przed-
i potransakcyjnej, w tym poziom 
zdezagregowania danych, które mają być 
podawane do wiadomości publicznej 
zgodnie z ust. 1.

2. Komisja może, po konsultacji z 
EUNGiPW, przyjąć w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
dotyczące oferowania danych wymaganych 
w ramach obowiązku przejrzystości przed-
i potransakcyjnej, w tym poziom 
zdezagregowania danych, które mają być 
podawane do wiadomości publicznej 
zgodnie z ust. 1.

Or. pl

Poprawka 394
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane, MTF i OTF podają 
do publicznej wiadomości informacje 
zgodnie z art. 3–10 w oparciu o właściwe 
zasady handlowe. Informacje udostępniane 
są bezpłatnie 15 minut po publikacji 
transakcji.

1. Rynki regulowane, MTF i OTF podają 
do publicznej wiadomości informacje 
zgodnie z art. 3 i 10 w oparciu o właściwe 
zasady handlowe. Informacje udostępniane 
są bezpłatnie wszystkim podmiotom 
handlowym lub publicznym, 15 minut po 
publikacji transakcji.
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Or. en

Uzasadnienie

Komitet ds. Polityki Handlowej sporządza w wersji skonsolidowanej „informacje podawane 
do publicznej wiadomości w czasie jak najbardziej zbliżonym do czasu rzeczywistego, z 
zastosowaniem możliwych środków technicznych, na normalnych zasadach komercyjnych”.

Poprawka 395
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane, MTF i OTF podają 
do publicznej wiadomości informacje 
zgodnie z art. 3–10 w oparciu o właściwe 
zasady handlowe. Informacje udostępniane 
są bezpłatnie 15 minut po publikacji 
transakcji.

1. Rynki regulowane, MTF podają do 
publicznej wiadomości informacje zgodnie 
z art. 3–10 w oparciu o właściwe zasady 
handlowe. Informacje udostępniane są 
bezpłatnie 15 minut po publikacji 
transakcji.

Or. en

Poprawka 396
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane, MTF i OTF podają 
do publicznej wiadomości informacje 
zgodnie z art. 3–10 w oparciu o właściwe 
zasady handlowe. Informacje udostępniane 
są bezpłatnie 15 minut po publikacji 
transakcji.

1. Rynki regulowane, MTF i OTF podają 
do publicznej wiadomości informacje 
zgodnie z art. 3–10 w oparciu o właściwe 
zasady handlowe i zapewniają skuteczny 
niedyskryminacyjny dostęp do informacji.
Informacje udostępniane są bezpłatnie 15 
minut po publikacji transakcji.

Or. en
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Poprawka 397
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
wyjaśniające, czym są właściwe zasady 
handlowe publicznego udostępniania 
informacji, o czym mowa w ust. 1.

2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
wyjaśniające, czym są właściwe zasady 
handlowe publicznego udostępniania 
informacji, o czym mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 398
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
wyjaśniające, czym są właściwe zasady 
handlowe publicznego udostępniania 
informacji, o czym mowa w ust. 1.

2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
wyjaśniające, czym są właściwe zasady 
handlowe publicznego udostępniania 
informacji, o czym mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest uzupełnienie przepisów w tym zakresie, aby móc skutecznie wprowadzać w 
życie pozostałą część artykułu.

Poprawka 399
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady przejrzystości dla firm 
inwestycyjnych prowadzących obrót na 
rynku pozagiełdowym, w tym podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje

Zasady przejrzystości dla firm 
inwestycyjnych prowadzących obrót na 
rynku pozagiełdowym i podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje

Or. en

Poprawka 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady przejrzystości dla firm 
inwestycyjnych prowadzących obrót na 
rynku pozagiełdowym, w tym podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje

Zasady przejrzystości dla bilateralnych
systemów obrotu, w tym dla obrotu 
pozagiełdowego.

Or. en

Uzasadnienie

W MiFID w obecnym brzmieniu właściwie sklasyfikowano podmiot systematycznie 
internalizujący transakcje jako system obrotu oraz wyłączono z tej kategorii obrót 
pozagiełdowy. Dla uniknięcia niejasności, platformy systematycznie internalizujące 
transakcje są nadal definiowane jako system obrotu. Platformy systematycznie internalizujące 
transakcje należą ponadto do podkategorii obrotu pozagiełdowego. Obrót pozagiełdowy 
powinien być raczej wyjątkiem w systemach bilateralnych.

Poprawka 401
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje w odniesieniu do akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych 
publikują gwarantowane kwotowania cen 
w odniesieniu do tych 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, dla których są 
one podmiotami systematycznie 
internalizującymi transakcje i dla których 
istnieje płynny rynek. W przypadku akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych, dla których nie istnieje 
płynny rynek, podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje ujawniają 
kwotowania cen swoim klientom na ich 
wniosek.

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje w odniesieniu do akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych 
publikują gwarantowane kwotowania cen 
w odniesieniu do tych 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, dla których są one 
podmiotami systematycznie 
internalizującymi transakcje i dla których 
istnieje płynny rynek. W przypadku akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych, dla których nie istnieje 
płynny rynek, podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje ujawniają 
kwotowania cen swoim klientom na ich 
wniosek.

Or. en

Poprawka 402
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wszystkie transakcje dotyczące akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych, które nie są transakcjami 
wewnątrzgrupowymi, o których mowa w 
art. 2a rozporządzenia (UE) nr …/… 
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[EMIR] i które nie są zawierane na rynku 
regulowanym lub na MTF lub OTC, są 
przeprowadzane za pośrednictwem firmy 
inwestycyjnej systematycznie 
internalizującej transakcje, o ile:
a) transakcja obejmuje pierwotną emisję 
instrumentu; lub
b) nie jest dostępny żaden podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje 
dla danego instrumentu, lub skorzystanie 
z dostępnego podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje nie byłoby 
zgodne z obowiązkami wobec klientów, w 
których imieniu transakcje są realizowane 
lub z definicją podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje.
2. Wszystkie transakcje dotyczące 
obligacji, strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla 
których opublikowano prospekt emisyjny, 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczeń lub dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF 
oraz nieobjętych obowiązkiem obrotu na 
mocy art. 26, których nie zawiera się na 
rynku regulowanym, MTF, OTF lub w 
systemie obrotu państw trzecich, uznanym 
za równoważny zgodnie z art. 26 ust. 4, są 
przeprowadzane za pośrednictwem firmy 
inwestycyjnej systematycznie 
internalizującej transakcje, o ile:
a) transakcja obejmuje pierwotną emisję 
instrumentu; lub
b) nie jest dostępny żaden podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje 
dla danego instrumentu, lub skorzystanie 
z dostępnego podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje nie byłoby 
zgodne z obowiązkami wobec klientów, w 
których imieniu transakcje są realizowane 
lub z definicją podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje.
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Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem rozporządzenia jest zapewnienie, aby cały obrót zorganizowany odbywał się 
w systemach regulowanych, i aby obrót pozagiełdowy był ograniczony do transakcji 
realizowanych okazjonalnie, ad hoc lub nieregularnie.

Poprawka 403
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszy artykuł oraz art. 14, 15 i 16 
stosują się do podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje w przypadku 
obrotu wielkościami mniejszymi lub 
równymi standardowej wielkości
rynkowej. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje, które prowadzą 
obrót wyłącznie wielkościami powyżej 
standardowej wielkości rynkowej, nie 
podlegają przepisom niniejszego artykułu.

2. Niniejszy artykuł oraz art. 14, 15 i 16 
stosują się do podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje w przypadku 
obrotu wielkościami mniejszymi lub 
równymi standardowej wielkości 
rynkowej. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje, które prowadzą 
obrót wyłącznie wielkościami powyżej 
standardowej wielkości rynkowej lub 
prowadzą obrót wielkościami poniżej 
standardowej wielkości rynkowej w 
ramach transakcji, w przypadku których 
częścią jednej transakcji jest realizacja 
obejmująca kilka papierów 
wartościowych, nie podlegają przepisom 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Transakcje programowane zostają wyłączone z obowiązku spełniania wymogu dotyczącego 
przejrzystości w przypadku, gdy generują zlecenia poniżej wielkości rynkowej. Jest to 
spowodowane tym, że obrót w ramach transakcji programowanych odnosi się w całości do 
obrotu w ramach dużych transakcji instytucjonalnych.

Poprawka 404
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje mogą zadecydować o wielkości 
lub wielkościach, dla których będą 
dokonywać kwotowania. Minimalna 
wielkość kwotowania jest odpowiednikiem 
przynajmniej 10% standardowej wielkości 
rynkowej akcji, kwitu depozytowego, 
funduszu inwestycyjnego typu ETF, 
certyfikatu lub innego podobnego 
instrumentu finansowego. Każde 
kwotowanie dla konkretnej akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego 
obejmuje gwarantowaną ofertę oraz cenę 
ofertową lub ceny ofertowe dla wielkości, 
które mogą być mniejsze lub równe 
standardowej wielkości rynku dla klasy 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych, do której należy dany 
instrument finansowy. Cena lub ceny 
odzwierciedlają także istniejące warunki 
rynkowe dla tej akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Poprawka 405
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W celu zapewnienia skutecznej wyceny 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych oraz w celu maksymalnego 
wykorzystania możliwości firm 
inwestycyjnych do zawierania transakcji 
możliwie najbardziej korzystnych dla 
klientów, Komisja przyjmuje w drodze 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 41, 
środki określające elementy dotyczące 
publikowania gwarantowanych kwotowań 
cen, o czym mowa w ust.1, oraz dotyczące 
standardowej wielkości rynkowej, o czym 
mowa w ust. 2.

7. W celu zapewnienia skutecznej wyceny 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych oraz w celu maksymalnego 
wykorzystania możliwości firm 
inwestycyjnych do zawierania transakcji 
możliwie najbardziej korzystnych dla 
klientów, EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych, 
w celu określenia elementów dotyczących
publikowania gwarantowanych kwotowań 
cen, o czym mowa w ust.1, oraz dotyczące 
standardowej wielkości rynkowej, o czym 
mowa w ust. 2.

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

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

Poprawka 406
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Obowiązek zawierania transakcji poza 

rynkiem regulowanym za pośrednictwem 
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podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje

1. Wszystkie transakcje dotyczące akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych, które nie są transakcjami 
wewnątrzgrupowymi, o których mowa w 
art. 2a rozporządzenia (UE) nr …/… 
[EMIR] i które nie są zawierane na rynku 
regulowanym lub na MTF lub na OTF, są 
przeprowadzane za pośrednictwem 
podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje, o ile 
transakcja nie wiąże się z emisją 
pierwotną instrumentu lub jest 
realizowana poza rynkiem regulowanym.
2. Wszystkie transakcje dotyczące 
obligacji, strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla 
których opublikowano prospekt emisyjny, 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczeń lub dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF 
oraz nieobjętych obowiązkiem obrotu na 
mocy art. 26, których nie zawiera się na 
rynku regulowanym, MTF, OTF lub w 
systemie obrotu państw trzecich, uznanym 
za równoważny zgodnie z art. 26 ust. 4, są 
przeprowadzane za pośrednictwem 
podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje, o ile 
transakcja nie wiąże się z emisją 
pierwotną instrumentu lub jest 
realizowana poza rynkiem regulowanym.

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 
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samym oczekiwaną usługę na rzecz danych klientów.

Poprawka 407
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Obowiązek zawierania transakcji poza 

rynkiem regulowanym za pośrednictwem 
podmiotów systematycznie 

internalizujących transakcje
1. Wszystkie transakcje dotyczące akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych, które nie są transakcjami 
wewnątrzgrupowymi, o których mowa w 
art. 3 rozporządzenia (UE) nr …/…
[EMIR] i które nie są zawierane na rynku 
regulowanym lub na MTF, są 
przeprowadzane za pośrednictwem 
podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje, o ile 
transakcja nie wiąże się z emisją 
pierwotną instrumentu. Wymóg nie 
dotyczy transakcji o dużej skali, zgodnie z 
brzmieniem art. 4.
2. Wszystkie transakcje dotyczące 
obligacji, strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla 
których opublikowano prospekt emisyjny, 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczeń lub dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF 
oraz nieobjętych obowiązkiem obrotu na 
mocy art. 26, których nie zawiera się na 
rynku regulowanym, MTF, OTF lub w 
systemie obrotu państw trzecich, uznanym 
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za równoważny zgodnie z art. 26 ust. 4, są 
przeprowadzane za pośrednictwem 
podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje, o ile 
transakcja nie wiąże się z emisją 
pierwotną instrumentu. Wymóg nie 
dotyczy transakcji o dużej skali, zgodnie z 
brzmieniem art. 8.

Or. en

Poprawka 408
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Artykuł 13a
Obrót za pośrednictwem podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje i poza rynkiem regulowanym.
1. Transakcje dotyczące akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych, 
które nie są transakcjami 
wewnątrzgrupowymi, o których mowa w 
art. 2a rozporządzenia (UE) nr …/… 
[EMIR] i które nie są zawierane na rynku 
regulowanym lub na MTF, są 
przeprowadzane za pośrednictwem 
podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje, chyba że są 
zawierane w oparciu o pozagiełdowe 
instrumenty pochodne (OTC), których 
właściwości wykazują na to, iż transakcje 
te mają charakter okazjonalny, ad hoc i 
nieregularny.
2. Transakcje dotyczące obligacji, 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 



PE489.477v01-00 60/192 AM\901886PL.doc

PL

rynku regulowanym lub takich, dla 
których opublikowano prospekt emisyjny, 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczeń lub dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF 
oraz nieobjętych obowiązkiem obrotu na 
mocy art. 26 ust. 4, których nie zawiera się 
na rynku regulowanym, MTF, OTF lub w 
systemie obrotu państw trzecich, uznanym 
za równoważny zgodnie z art. 26 ust. 4, są 
przeprowadzane za pośrednictwem 
podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje, chyba że są 
zawierane w oparciu o pozagiełdowe 
instrumenty pochodne (OTC), których 
właściwości wykazują na to, iż transakcje 
te mają charakter okazjonalny, ad hoc i 
nieregularny.

Or. en

Poprawka 409
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje realizują 
otrzymane zlecenia w ramach najbardziej 
płynnych systemów, na których notowane 
są instrumenty finansowe będące 
przedmiotem obrotu lub po 
najkorzystniejszej dla klienta cenie.

Or. en

Poprawka 410
Olle Schmidt
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w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spełniając przepisy określone w art. 27 
dyrektywy [nowa MiFID], podmioty 
systematycznie internalizujące transakcje 
wykonują zlecenia otrzymywane pod 
swoich klientów w odniesieniu do akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów 
oraz innych podobnych instrumentów 
finansowych, dla których są podmiotami 
systematycznie internalizującymi 
transakcje, po cenach kwotowanych w 
momencie otrzymania zlecenia.

Spełniając przepisy określone w art. 27 
dyrektywy [nowa MiFID], podmioty 
systematycznie internalizujące transakcje 
wykonują zlecenia w lub poniżej 
kwotowanej wielkości i otrzymywane pod 
swoich klientów w odniesieniu do akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów 
oraz innych podobnych instrumentów 
finansowych, dla których są podmiotami 
systematycznie internalizującymi 
transakcje, po cenach kwotowanych w 
momencie otrzymania zlecenia lub po 
cenie, która zapewni spełnienie przez 
podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje obowiązku określonego w art. 
27 dyrektywy [nowa MiFID].

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie tak, aby podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje realizowały duże zlecenia po lepszych cenach w ten sam sposób (jest to możliwe 
również dla małych zleceń) w uzasadnionych przypadkach. Dostosowanie do ust. 4 tego 
samego artykułu.

Poprawka 411
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje mogą również 
wykonywać zlecenia otrzymywane od

skreślony
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swoich klientów profesjonalnych po 
cenach innych niż ceny kwotowane bez 
konieczności spełniania wymogów 
ustanowionych w ust. 2 w odniesieniu do 
transakcji, w przypadku których częścią 
jednej transakcji jest realizacja 
obejmująca kilka papierów 
wartościowych, lub w odniesieniu do 
zleceń podlegających warunkom innym 
niż bieżąca cena rynkowa.

Or. en

Poprawka 412
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu zapewnienia skutecznej wyceny 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych oraz w celu maksymalnego 
wykorzystania możliwości firm 
inwestycyjnych do zawierania transakcji 
możliwie najbardziej korzystnych dla 
klientów, Komisja przyjmuje w drodze 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 41, 
środki ustanawiające kryteria określające, 
kiedy ceny mieszczą się w zakresie 
zbliżonym do warunków rynkowych, o 
czym mowa w ust. 2.

5. W celu zapewnienia skutecznej wyceny 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych oraz w celu maksymalnego 
wykorzystania możliwości firm 
inwestycyjnych do zawierania transakcji 
możliwie najbardziej korzystnych dla 
klientów, EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia kryteriów określających, 
kiedy ceny mieszczą się w zakresie 
zbliżonym do warunków rynkowych, o 
czym mowa w ust. 2.

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.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 413
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu zapewnienia skutecznej wyceny 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych oraz w celu maksymalnego 
wykorzystania możliwości firm 
inwestycyjnych do zawierania transakcji 
możliwie najbardziej korzystnych dla 
klientów, Komisja przyjmuje w drodze 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 41, 
środki ustanawiające kryteria określające, 
kiedy ceny mieszczą się w zakresie 
zbliżonym do warunków rynkowych, o 
czym mowa w ust. 2.

5. W celu zapewnienia skutecznej wyceny 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych oraz w celu maksymalnego 
wykorzystania możliwości firm 
inwestycyjnych do zawierania transakcji 
możliwie najbardziej korzystnych dla 
klientów, Komisja przyjmuje w drodze 
aktów delegowanych, po konsultacji z 
EUNGiPW i zgodnie z art. 41, środki 
ustanawiające kryteria określające, kiedy 
ceny mieszczą się w zakresie zbliżonym do 
warunków rynkowych, o czym mowa w 
ust. 2.

Or. pl

Poprawka 414
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może przyjąć w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
wyjaśniające, czym są właściwe zasady 

6. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
wyjaśniające, czym są właściwe zasady 
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handlowe publicznego udostępniania 
kwotowań, o czym mowa w ust. 1.

handlowe publicznego udostępniania 
kwotowań, o czym mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest uzupełnienie przepisów w tym zakresie w celu skutecznego stosowania reszty 
artykułu.

Poprawka 415
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zapewnienia skutecznej wyceny 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów 
oraz innych podobnych instrumentów 
finansowych oraz w celu maksymalnego 
wykorzystania możliwości firm 
inwestycyjnych do zawierania transakcji 
możliwie najbardziej korzystnych dla 
klientów, Komisja przyjmuje w drodze 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 41, 
środki, w których określa:

3. W celu zapewnienia skutecznej wyceny 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 
finansowych oraz w celu maksymalnego 
wykorzystania możliwości firm 
inwestycyjnych do zawierania transakcji 
możliwie najbardziej korzystnych dla 
klientów, EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia kryteriów określających:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 416
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zapewnienia skutecznej wyceny 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów 
oraz innych podobnych instrumentów 
finansowych oraz w celu maksymalnego 
wykorzystania możliwości firm 
inwestycyjnych do zawierania transakcji 
możliwie najbardziej korzystnych dla 
klientów, Komisja przyjmuje w drodze 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 41, 
środki, w których określa:

3. W celu zapewnienia skutecznej wyceny 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów 
oraz innych podobnych instrumentów 
finansowych oraz w celu maksymalnego 
wykorzystania możliwości firm 
inwestycyjnych do zawierania transakcji 
możliwie najbardziej korzystnych dla 
klientów, Komisja przyjmuje w drodze 
aktów delegowanych, po konsultacji z 
EUNGiPW, zgodnie z art. 41, środki, w 
których określa:

Or. pl

Poprawka 417
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – 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 418
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla 
których opublikowano prospekt emisyjny, 
cen uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych kwalifikujących 
się do rozliczeń lub dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF, gdy spełnione zostały następujące 
warunki:

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen tych obligacji lub 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym, na MTF lub na OTF,
cen uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych kwalifikujących 
się do rozliczeń lub dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF, dla których są one podmiotami 
systematycznie internalizującymi 
transakcje i dla których istnieje płynny 
rynek zgodnie z warunkami określonymi 
w art. 8, gdy spełnione zostały następujące 
warunki:

Or. en

Poprawka 419
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, cen 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczeń lub dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF, 
gdy spełnione zostały następujące warunki:

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają klientom 
detalicznym gwarantowane kwotowania 
cen tych obligacji lub strukturyzowanych 
produktów finansowych dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym, lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF 
lub na OTF, cen uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych kwalifikujących 
się do rozliczeń i dopuszczonych do obrotu 
na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF, 
dla których są one podmiotami 
systematycznie internalizującymi 
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transakcje i dla których istnieje płynny 
rynek, gdy spełnione zostały następujące 
warunki:

a) klient podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje zwraca się o 
udostępnienie gwarantowanego 
kwotowania;
b) podmiot ten wyraża zgodę na 
udostępnienie gwarantowanego 
kwotowania;
c) obowiązek podawania informacji 
przedtransakcyjnych dla tych 
instrumentów finansowych nie został 
zniesiony zgodnie z art. 8;
d) kwotowana wielkość odpowiada lub jest 
mniejsza od wielkości detalicznej 
charakterystycznej dla danego 
instrumentu.
Niniejszy artykuł stosuje się do podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje w przypadku obrotu 
wielkościami mniejszymi lub równymi 
standardowej wielkości na rynku 
detalicznym. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje, które 
prowadzą obrót wyłącznie wielkościami 
powyżej standardowej wielkości na rynku 
detalicznym, nie podlegają przepisom 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg w zakresie przejrzystości przedtransakcyjnej powinien być surowszy dla 
instrumentów, które są bardziej płynne. Obecnie system obejmujący podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje dla instrumentów innych niż kapitałowe jest bardziej rozbudowany 
niż system dla instrumentów kapitałowych. Dostosowanie tego tekstu do wymogów 
dotyczących podmiotów systematycznie internalizujących transakcje, których przedmiotem są 
instrumenty kapitałowe, spowoduje, że wymogi dla kwotowania na rynku obligacji lub 
instrumentów pochodnych, będą przynajmniej tak samo elastyczne jak dla instrumentów 
kapitałowych. Obecnie są one bardziej rygorystyczne. Należy określić kryteria dla wielkości 
na rynku detalicznym.
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Poprawka 420
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, cen 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczeń lub dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF, 
gdy spełnione zostały następujące warunki:

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, cen 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczeń lub dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF, gdy 
spełnione zostały następujące warunki:

Or. en

Poprawka 421
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla 
których opublikowano prospekt emisyjny, 
cen uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych 
kwalifikujących się do rozliczeń lub 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, gdy 

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają, na żądanie, 
gwarantowane kwotowania cen
następujących instrumentów:
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spełnione zostały następujące warunki:
i) akcji i obligacji oraz strukturyzowanych 
produktów finansowych dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
takich, dla których opublikowano 
prospekt emisyjny;
ii) uprawnień do emisji; i
iii) instrumentów pochodnych, które 
powinny podlegać rozliczeniu 
centralnemu i dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym lub na MTF lub 
OTF.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek podmiotów systematycznie internalizujących transakcje do publikowania 
gwarantowanych kwotowań musi być ściśle określony w celu jego dostosowania do struktury 
rynku dla każdego rodzaju instrumentu przede wszystkim w oparciu o ich płynność. System 
obejmujący podmioty systematycznie internalizujące powinien również uwzględniać 
szczególne potrzeby różnych kategorii klientów i oferować najbardziej adekwatny poziom 
przejrzystości.

Poprawka 422
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, cen 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczeń lub dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF, 

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, cen 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych, które podlegają obowiązkom 
dotyczącym obrotu, o których mowa w art. 
24, gdy spełnione zostały następujące 
warunki:
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gdy spełnione zostały następujące warunki:

Obowiązek publikacji nie ma 
zastosowania do takich transakcji na 
instrumentach 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

Nałożenie na podmioty systematycznie internalizujące transakcje obowiązku udostępniania 
wszystkim klientom kwotowań tych samych cen dla danego instrumentu, utrudni rozróżnianie 
cen z uwzględnieniem ryzyka kontrahenta, które jest konieczne w przypadku transakcji na 
instrumentach pochodnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i realizowanych przez 
firmy niefinansowe. W związku z tym, obowiązek kwotowania powinien być ograniczony do 
instrumentów pochodnych, które nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb, 
wystarczająco płynnych, aby być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub na MTF.

Poprawka 423
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, cen 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczeń lub dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF, 
gdy spełnione zostały następujące warunki:

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, cen 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych, które podlegają obowiązkom 
dotyczącym obrotu, o których mowa w art. 
24, gdy spełnione zostały następujące 
warunki:
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Or. en

Uzasadnienie

Nałożenie na podmioty systematycznie internalizujące transakcje obowiązku udostępniania 
wszystkim klientom kwotowań tych samych cen dla danego instrumentu, uniemożliwi 
rozróżnianie cen z uwzględnieniem ryzyka kontrahenta, którym muszą zarządzać w przypadku 
dostosowanych, niezabezpieczonych transakcji na instrumentach pochodnych, realizowanych 
przez firmy niefinansowe. W związku z tym obowiązek kwotowania powinien być ograniczony 
do instrumentów pochodnych podlegających obowiązkowi obrotu określonemu w art. 24.

Poprawka 424
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, cen 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczeń lub dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF, 
gdy spełnione zostały następujące warunki:

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen następujących 
instrumentów:

i) obligacji oraz strukturyzowanych 
produktów finansowych dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
takie, dla których, zgodnie z dyrektywą 
2003/71/WE, opublikowano prospekt 
emisyjny;
ii) uprawnień do emisji; i
iii) instrumentów pochodnych, w oparciu 
o żądanie kwotowania złożone przez 
klienta, które podlegają rozliczeniu 
centralnemu i są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, MTF lub na 
OTF, bez jakichkolwiek reguł 
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ograniczających dostęp klienta.

Or. en

Poprawka 425
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – punkt –1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1) Obowiązek kwotowania, o którym 
mowa w pierwszym ustępie, ma 
zastosowanie jedynie, jeśli wszystkie 
poniższe warunki zostaną spełnione:
a) klient zwraca się do podmiotu
systematycznie internalizującego 
transakcje o udostępnienie kwotowania;
b) kwotowanie dotyczy instrumentu 
płynnego;
c) kwotowanie odpowiada wielkości lub 
jest mniejsze niż wielkość na rynku 
detalicznym;
d) kwotowanie ma z góry określony czas 
ważności;
e) podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje wyraża zgodę na udostępnienie 
kwotowania.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek podmiotów systematycznie internalizujących transakcje do publikowania 
gwarantowanych kwotowań musi być ściśle określony tak, aby był dostosowany do struktury 
rynku dla każdego rodzaju instrumentu przede wszystkim w oparciu o ich płynność. System 
obejmujący podmioty systematycznie internalizujące transakcje powinien również 
uwzględniać szczególne potrzeby różnych kategorii klientów i oferować najbardziej 
adekwatny poziom przejrzystości.
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Poprawka 426
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) klient podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje zwraca się o 
udostępnienie kwotowania;

skreślona

Or. en

Poprawka 427
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podmiot ten wyraża zgodę na 
udostępnienie kwotowania.

skreślona

Or. en

Poprawka 428
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje mają prawo 
aktualizować lub usuwać swoje 
kwotowania w dowolnym momencie tak, 
aby odzwierciedlić zmiany na rynku lub 
skorygować błędy techniczne.

Or. en
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Poprawka 429
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen, o których mowa w ust. 1, 
innym klientom firmy inwestycyjnej w 
sposób obiektywny i niedyskryminacyjny 
na podstawie zasad własnej polityki 
handlowej.

2. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen, o których mowa w ust. 1, 
innym klientom firmy inwestycyjnej w 
sposób obiektywny i niedyskryminacyjny 
na podstawie zasad własnej polityki 
handlowej. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje mogą 
decydować, na podstawie zasad tej polityki 
handlowej, którym inwestorom 
udostępniają swoje kwotowania cen. 
Ustanawia się przejrzyste normy 
regulujące dostęp do kwotowań. Podmioty 
systematycznie internalizujące transakcje 
mogą odmówić nawiązania współpracy 
handlowej lub mogą zakończyć 
współpracę handlową z inwestorami na 
podstawie przesłanek handlowych takich 
jak status kredytowy inwestora, ryzyko 
kontrahenta oraz ostateczne rozliczenie 
transakcji.

Or. en

Poprawka 430
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen, o których mowa w ust. 1, 

2. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają, na żądanie,
gwarantowane kwotowania cen, o których 
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innym klientom firmy inwestycyjnej w 
sposób obiektywny i niedyskryminacyjny 
na podstawie zasad własnej polityki 
handlowej.

mowa w ust. 1, innym klientom firmy 
inwestycyjnej w sposób obiektywny i 
niedyskryminacyjny na podstawie zasad 
własnej polityki handlowej. Podmioty 
systematycznie internalizujące transakcje 
mogą decydować, na podstawie zasad tej 
polityki handlowej, którym inwestorom 
udostępniają swoje kwotowania cen. 
Ustanawia się przejrzyste normy 
regulujące dostęp do kwotowań na 
podstawie przesłanek handlowych takich 
jak status kredytowy inwestora, ryzyko 
kontrahenta oraz ostateczne rozliczenie 
transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg w zakresie przejrzystości przedtransakcyjnej powinien być surowszy dla 
instrumentów, które są bardziej płynne. Obecnie system obejmujący podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje jest bardziej restrykcyjny niż jego odpowiednik dla instrumentów 
niekapitałowych. Dostosowanie tej poprawki do wymogów dotyczących podmiotów 
systematycznie internalizujących transakcje, których przedmiotem są instrumenty kapitałowe, 
spowoduje, że wymogi dla kwotowania na rynku obligacji i instrumentów pochodnych, będą 
przynajmniej tak samo elastyczne jak dla instrumentów kapitałowych. Obecnie są one 
bardziej rygorystyczne.

Poprawka 431
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen, o których mowa w ust. 1, 
innym klientom firmy inwestycyjnej w 
sposób obiektywny i niedyskryminacyjny 
na podstawie zasad własnej polityki 
handlowej.

2. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen, o których mowa w ust. 1, 
innym klientom firmy inwestycyjnej w 
sposób obiektywny i niedyskryminacyjny 
na podstawie zasad własnej polityki 
handlowej. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje mają prawo 
aktualizować swoje kwotowania 
odpowiednio do warunków na rynku lub 
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w celu skorygowania błędów.

Or. en

Uzasadnienie

W celu pełnego wykorzystania systemu obejmującego podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje, operatorzy muszą móc reagować na warunki rynkowe, w 
przeciwnym razie będą kwotować wyłącznie wysokie ceny, aby uniknąć jakiegokolwiek 
ryzyka.

Poprawka 432
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen, o których mowa w ust. 1, 
innym klientom firmy inwestycyjnej w 
sposób obiektywny i niedyskryminacyjny 
na podstawie zasad własnej polityki 
handlowej.

2. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen, o których mowa w ust. 1, 
innym klientom firmy inwestycyjnej w 
sposób obiektywny i niedyskryminacyjny 
na podstawie zasad własnej polityki 
handlowej, o ile dotyczą one transakcji, 
których wielkość nie przekracza 100 000 
euro.

Or. en

Poprawka 433
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen, o których mowa w ust. 1, 
innym klientom firmy inwestycyjnej w 
sposób obiektywny i niedyskryminacyjny 

2. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen, gdy kwotowana wielkość 
jest na poziomie lub poniżej poziomu 
charakterystycznego dla danego 
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na podstawie zasad własnej polityki 
handlowej.

instrumentu, innym klientom firmy 
inwestycyjnej w sposób obiektywny i 
niedyskryminacyjny na podstawie zasad 
własnej polityki handlowej.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek publikacji wszystkich kwotowań może mieć zniekształcający wpływ na cenę 
obligacji i może spowodować, że inwestorzy przestaną składać zlecenia.

Poprawka 434
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen, o których mowa w ust. 1, 
innym klientom firmy inwestycyjnej w 
sposób obiektywny i niedyskryminacyjny 
na podstawie zasad własnej polityki 
handlowej.

2. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje udostępniają gwarantowane 
kwotowania cen, o których mowa w ust. 1, 
innym klientom firmy inwestycyjnej w 
sposób obiektywny i niedyskryminacyjny 
na podstawie zasad własnej polityki 
handlowej o ile kwotowana wielkość jest 
na poziomie lub poniżej poziomu 
charakterystycznego dla danego 
instrumentu.

Or. en

Poprawka 435
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje udostępniają 
gwarantowane kwotowania cen, o których 

2. Obowiązek kwotowania, o którym 
mowa w pierwszym ustępie, stosuje się 
wyłącznie wtedy, gdy spełnione są 
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mowa w ust. 1, innym klientom firmy 
inwestycyjnej w sposób obiektywny i 
niedyskryminacyjny na podstawie zasad 
własnej polityki handlowej.

następujące warunki:

a) klient, gotowy do realizacji zlecenia, 
zwraca się do podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje o 
udostępnienie kwotowania;
b) kwotowanie dotyczy instrumentu 
płynnego;
c) kwotowanie odpowiada wielkości lub 
jest mniejsze niż normalna wielkość 
rynkowa;
e) podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje wyraża zgodę na udostępnienie 
kwotowania.

Or. en

Poprawka 436
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zobowiązują się one do zawarcia 
transakcji z dowolnym innym klientem, 
któremu udostępniane jest kwotowanie 
zgodnie z opublikowanymi warunkami, 
kiedy kwotowana wielkość jest na 
poziomie lub poniżej poziomu 
charakterystycznego dla danego 
instrumentu.

3. Zobowiązują się one do zawarcia 
transakcji z dowolnym innym klientem, 
któremu udostępniane jest kwotowanie 
zgodnie z opublikowanymi warunkami, 
kiedy kwotowana wielkość jest na 
poziomie lub poniżej poziomu 
detalicznego charakterystycznego dla 
danego instrumentu.

Or. en

Poprawka 437
Kay Swinburne
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zobowiązują się one do zawarcia 
transakcji z dowolnym innym klientem, 
któremu udostępniane jest kwotowanie 
zgodnie z opublikowanymi warunkami,
kiedy kwotowana wielkość jest na 
poziomie lub poniżej poziomu 
charakterystycznego dla danego 
instrumentu.

3. Zobowiązują się one do zawarcia 
transakcji z dowolnym innym klientem, 
któremu udostępniane jest kwotowanie 
zgodnie z własną polityką handlową,
kiedy kwotowana wielkość jest na 
poziomie lub poniżej poziomu 
charakterystycznego dla danego 
instrumentu.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest jasne stanowisko, że w przypadku udostępniania kwotowań innym klientom 
będą brane pod uwagę takie kryteria jak ryzyko kontrahenta, itp., zgodnie z jego własną 
polityką handlową.

Poprawka 438
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zobowiązują się one do zawarcia 
transakcji z dowolnym innym klientem, 
któremu udostępniane jest kwotowanie 
zgodnie z opublikowanymi warunkami, 
kiedy kwotowana wielkość jest na 
poziomie lub poniżej poziomu 
charakterystycznego dla danego 
instrumentu.

3. Zobowiązują się one do zawarcia 
transakcji z dowolnym innym klientem, 
któremu udostępniane jest kwotowanie 
zgodnie z opublikowanymi warunkami, 
kiedy kwotowana wielkość jest na 
poziomie lub poniżej poziomu transakcji 
wynoszącej 100 000 euro. EUNGiPW 
opracowuje regulacyjne standardy 
techniczne w celu zróżnicowania lub 
zaktualizowania tego progu, lub 
określenia innych progów dla 
konkretnych instrumentów, zwłaszcza jeśli 
problemem jest płynność.

Or. en
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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 439
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zobowiązują się one do zawarcia 
transakcji z dowolnym innym klientem, 
któremu udostępniane jest kwotowanie 
zgodnie z opublikowanymi warunkami, 
kiedy kwotowana wielkość jest na 
poziomie lub poniżej poziomu 
charakterystycznego dla danego 
instrumentu.

3. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje mają prawo 
aktualizować lub modyfikować swoje 
kwotowania w dowolnym momencie w 
celu uwzględnienia zmian warunków 
rynkowych lub skorygowania błędów 
technicznych.

Or. en

Poprawka 440
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje mogą 
ustanawiać niedyskryminacyjne i 
przejrzyste limity liczby transakcji, które 
zobowiązują się zawrzeć z klientami 
zgodnie z danym kwotowaniem.

skreślony

Or. en
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Poprawka 441
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje mogą ustanawiać 
niedyskryminacyjne i przejrzyste limity 
liczby transakcji, które zobowiązują się 
zawrzeć z klientami zgodnie z danym 
kwotowaniem.

4. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje mogą ustanawiać 
niedyskryminacyjne i przejrzyste limity 
liczby transakcji, które zobowiązują się 
zawrzeć z klientami zgodnie z danym 
kwotowaniem, zgodnie z ustępem 1.

Or. en

Poprawka 442
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Kwotowania udostępniane zgodnie z 
ust. 1 znajdujące się na poziomie lub 
poniżej poziomu, o którym mowa w ust. 3, 
są ogłaszane publicznie w sposób łatwo 
dostępny dla innych uczestników rynku, w 
oparciu o właściwe zasady handlowe.

skreślony

Or. en

Poprawka 443
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Kwotowania zapewniają spełnienie skreślony
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przez firmę jej zobowiązań wynikających z 
art. 27 dyrektywy [nowa MiFID] i 
odzwierciedlają istniejące warunki 
rynkowe w odniesieniu do cen, po których 
zawierane są transakcje dla tych samych 
lub podobnych instrumentów na rynkach 
regulowanych, MTF lub OTF.

Or. en

Poprawka 444
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Kwotowania zapewniają spełnienie 
przez firmę jej zobowiązań wynikających z 
art. 27 dyrektywy [nowa MiFID] i 
odzwierciedlają istniejące warunki 
rynkowe w odniesieniu do cen, po których 
zawierane są transakcje dla tych samych 
lub podobnych instrumentów na rynkach 
regulowanych, MTF lub OTF.

6. Kwotowania na poziomie detalicznym 
zapewniają spełnienie przez firmę jej 
zobowiązań wynikających z art. 27 
dyrektywy [nowa MiFID] i 
odzwierciedlają istniejące warunki 
rynkowe w odniesieniu do cen, po których 
zawierane są transakcje dla tych samych 
lub podobnych instrumentów na rynkach 
regulowanych, MTF lub OTF.

Or. en

Poprawka 445
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Kwotowania zapewniają spełnienie 
przez firmę jej zobowiązań wynikających z 
art. 27 dyrektywy [nowa MiFID] i 
odzwierciedlają istniejące warunki 
rynkowe w odniesieniu do cen, po których 

6. Kwotowania zapewniają spełnienie 
przez firmę jej zobowiązań wynikających z 
art. 27 dyrektywy [nowa MiFID] i 
odzwierciedlają istniejące warunki 
rynkowe w odniesieniu do cen, po których 
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zawierane są transakcje dla tych samych 
lub podobnych instrumentów na rynkach 
regulowanych, MTF lub OTF.

zawierane są transakcje dla tych samych 
lub podobnych instrumentów na rynkach 
regulowanych, MTF.

Or. en

Poprawka 446
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Firmy inwestycyjne, działające jako 
podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje, o których mowa w art. 17 ust. 
1, ustanawiają i utrzymują skuteczne 
uzgodnienia i procedury właściwe dla ich 
działalności jako podmiotu systematycznie 
internalizującego transakcje, dotyczące 
regularnego monitorowania zgodności 
działalności klientów z ich regułami i 
procedurami. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje monitorują 
transakcje zawierane przez ich klientów 
na podstawie ich systemów w celu 
ustalenia naruszeń tych reguł, zakłócenia 
warunków wymiany handlowej lub 
postępowania, które może się wiązać z 
nadużyciami na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie systemu obejmującego podmioty systematycznie internalizujące transakcje do 
obowiązku obrotu instrumentami pochodnymi, wymaga wprowadzenia dodatkowych 
systemów i mechanizmów kontroli w celu zapewnienia odporności i bezpieczeństwa systemu.

Poprawka 447
Astrid Lulling



PE489.477v01-00 84/192 AM\901886PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje mogą 
aktualizować swoje kwotowania w celu 
uwzględnienia zmian warunków 
rynkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty systematycznie internalizujące transakcje powinny mieć możliwość aktualizowania 
swoich kwotowań zgodnie z wahaniami rynku.

Poprawka 448
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Poziom ujawniania oraz częstotliwość 
publikacji różnicuje się proporcjonalnie 
do emisji, wielkości transakcji oraz 
specyfiki rynków krajowych.

Or. en

Poprawka 449
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje przekazują 
właściwemu organowi sprawozdania 
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dotyczące znaczących naruszeń reguł 
i zakłóceń warunków wymiany handlowej 
lub postępowania, które może się wiązać z 
nadużyciami na rynku. Podmioty 
systematycznie internalizujące transakcje 
bezzwłocznie dostarczają istotne 
informacje organowi właściwemu do 
wykrywania i ścigania nadużyć na rynku 
oraz wspomagają ten organ 
w wykrywaniu i ściganiu nadużyć na 
rynku następujących lub mających 
miejsce za pośrednictwem systemów.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie systemu obejmującego podmioty systematycznie internalizujące transakcje do 
obowiązku obrotu instrumentami pochodnymi, wymaga wprowadzenia dodatkowych 
systemów i mechanizmów kontroli, w celu zapewnienia odporności i bezpieczeństwa systemu.

Poprawka 450
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy oraz EUNGiPW 
monitorują stosowanie niniejszego artykułu 
w odniesieniu do zakresu kwotowań 
udostępnianych klientom firmy 
inwestycyjnej oraz udostępnianych innym 
uczestnikom rynku w porównaniu z inną 
działalnością handlową firmy, a także 
stopień, w jakim kwotowania 
odzwierciedlają istniejące warunki 
rynkowe w odniesieniu do transakcji na 
tych samych lub podobnych instrumentach 
mających miejsce na rynkach 
regulowanych, MTF lub OTF. W ciągu 2 
lat od wejścia w życie, EUNGiPW składa 
Komisji sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego artykułu. W przypadku 
znaczącego zakresu działalności dotyczącej 

1. Właściwe organy oraz EUNGiPW 
monitorują stosowanie niniejszego artykułu 
w odniesieniu do zakresu kwotowań 
udostępnianych klientom firmy 
inwestycyjnej oraz udostępnianych innym 
uczestnikom rynku w porównaniu z inną 
działalnością handlową firmy, a także 
stopień, w jakim kwotowania 
odzwierciedlają istniejące warunki 
rynkowe w odniesieniu do transakcji na 
tych samych lub podobnych instrumentach 
mających miejsce na rynkach 
regulowanych, MTF. W ciągu 2 lat od 
wejścia w życie, EUNGiPW składa 
Komisji sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego artykułu. W przypadku 
znaczącego zakresu działalności dotyczącej 
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kwotowania i obrotu, wykraczającej 
nieznacznie poza próg wskazany w art. 17 
ust. 3 lub wykraczającej poza istniejące 
warunki rynkowe, sprawozdanie 
przedkłada się Komisji przed tym 
terminem.

kwotowania i obrotu, wykraczającej 
nieznacznie poza próg wskazany w art. 17 
ust. 3 lub wykraczającej poza istniejące 
warunki rynkowe, sprawozdanie 
przedkłada się Komisji przed tym 
terminem.

Or. en

Poprawka 451
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki
określające wielkości wskazane w art. 17 
ust. 3, przy których firma zawiera 
transakcje z dowolnym innym klientem, 
któremu udostępnia się kwotowanie.

2. EUNGiPW opracowuje regulacyjne 
standardy techniczne określające 
wielkości wskazane w art. 17 ust. 3, przy 
których firma zawiera transakcje z 
dowolnym innym klientem, któremu 
udostępnia się kwotowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia ta powinna być pod względem technicznym rozstrzygnięta przez EUNGiPW, który 
dysponuje większą wiedzą specjalistyczną w tej dziedzinie niż Komisja.

Poprawka 452
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki
określające wielkości wskazane w art. 17 
ust. 3, przy których firma zawiera 

2. EUNGiPW opracowuje regulacyjne 
standardy techniczne w celu określenia 
wielkości wskazanych w art. 17, przy 
których firma zawiera transakcje z 
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transakcje z dowolnym innym klientem, 
któremu udostępnia się kwotowanie.

dowolnym innym klientem, któremu 
udostępnia się kwotowanie. Wielkości te 
powinny odpowiadać wielkości 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb 
inwestora detalicznego dla konkretnej
podkategorii instrumentu w ramach klasy 
aktywów.
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

W celu ochrony klientów detalicznych i utrzymania płynności na rynku hurtowym, obowiązki 
dotyczące kwotowania przedtransakcyjnego, którym podlegają podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje na instrumentach niekapitałowych, powinny dotyczyć zwyczajowej 
wielkości transakcji detalicznych w podkategorii konkretnego instrumentu. Jest to kwestia 
techniczna, która wymaga szczegółowej wiedzy na temat rynku, dlatego też właściwszym 
rozwiązaniem byłoby przekazanie przedmiotowego obowiązku EUNGiPW.

Poprawka 453
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające wielkości wskazane w art. 17 
ust. 3, przy których firma zawiera 
transakcje z dowolnym innym klientem, 
któremu udostępnia się kwotowanie.

2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające wielkości wskazane w art. 17 
ust. 3, przy których firma zawiera 
transakcje z dowolnym innym klientem, 
któremu udostępnia się kwotowanie.
Środki te powinny określać, że ich celem 
jest poprawa przejrzystości dla inwestorów 
detalicznych i określenie klas 
instrumentów pod względem klasy 
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aktywów, wolumenu i płynności.

Or. en

Poprawka 454
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
wyjaśniające, czym są właściwe zasady 
handlowe publicznego udostępniania 
kwotowań, o czym mowa w art. 17 ust. 5.

3. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
wyjaśniające, czym są właściwe zasady 
handlowe publicznego udostępniania 
kwotowań, o czym mowa w art. 17 ust. 5.

Or. en

Poprawka 455
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
wyjaśniające, czym są właściwe zasady 
handlowe publicznego udostępniania 
kwotowań, o czym mowa w art. 17 ust. 5.

3. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
wyjaśniające, czym są właściwe zasady 
handlowe publicznego udostępniania 
kwotowań, o czym mowa w art. 17 ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest uzupełnienie przepisów w tym zakresie w celu skutecznego stosowania reszty 
artykułu.
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Poprawka 456
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

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 
drugim, 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 457
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach lub innych 
podobnych instrumentach finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ogłaszają 
publicznie wolumen i cenę tych transakcji 
oraz czas ich zawarcia. Informacje te są 
ogłaszane publicznie za pośrednictwem 
APA.

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach lub innych 
podobnych instrumentach finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF, ogłaszają publicznie 
wolumen i cenę tych transakcji oraz czas 
ich zawarcia. Informacje te są ogłaszane 
publicznie za pośrednictwem APA.
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Or. en

Poprawka 458
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach lub innych 
podobnych instrumentach finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ogłaszają 
publicznie wolumen i cenę tych transakcji 
oraz czas ich zawarcia. Informacje te są 
ogłaszane publicznie za pośrednictwem 
APA.

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach lub innych 
podobnych instrumentach finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF, ogłaszają publicznie 
wolumen i cenę tych transakcji oraz czas 
ich zawarcia. Informacje te są ogłaszane 
publicznie za pośrednictwem APA.

Or. en

Poprawka 459
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach lub innych 
podobnych instrumentach finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ogłaszają 

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach lub innych 
podobnych instrumentach finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ogłaszają 
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publicznie wolumen i cenę tych transakcji 
oraz czas ich zawarcia. Informacje te są 
ogłaszane publicznie za pośrednictwem 
APA.

publicznie wolumen i cenę tych transakcji 
oraz czas ich zawarcia. Informacje te są 
ogłaszane publicznie za pośrednictwem 
APA. Informacje udostępniane są 
bezpłatnie każdemu podmiotowi 
gospodarczemu czy publicznemu, 15
minut po publikacji transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Informacja przekazywana do wiadomości publicznej w czasie jak najbardziej zbliżonym do 
czasu rzeczywistego z zastosowaniem możliwych środków technicznych, na normalnych 
zasadach komercyjnych.

Poprawka 460
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach lub innych 
podobnych instrumentach finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ogłaszają 
publicznie wolumen i cenę tych transakcji 
oraz czas ich zawarcia. Informacje te są 
ogłaszane publicznie za pośrednictwem 
APA.

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach lub innych 
podobnych instrumentach finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ogłaszają 
publicznie wolumen i cenę tych transakcji 
oraz czas ich zawarcia, w czasie jak 
najbardziej zbliżonym do czasu 
rzeczywistego z zastosowaniem możliwych 
środków technicznych. Informacje te są 
ogłaszane publicznie za pośrednictwem 
APA.

Or. en
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Poprawka 461
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach lub innych 
podobnych instrumentach finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ogłaszają 
publicznie wolumen i cenę tych transakcji 
oraz czas ich zawarcia. Informacje te są 
ogłaszane publicznie za pośrednictwem 
APA.

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na akcjach, kwitach 
depozytowych, funduszach inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatach lub innych 
podobnych instrumentach finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ogłaszają 
publicznie wolumen i cenę tych transakcji 
oraz czas ich zawarcia. Informacje te są 
ogłaszane publicznie za pośrednictwem 
APA w czasie jak najbardziej zbliżonym 
do czasu rzeczywistego z zastosowaniem 
możliwych środków technicznych. W 
przypadku obrotu elektronicznego 
opóźnienie przed udostępnieniem 
informacji potransakcyjnej nie może 
dwukrotnie przekroczyć opóźnienia 
pozwalającego na wykonanie transakcji.

Or. en

Poprawka 462
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje ogłaszane publicznie zgodnie 
z ust. 1 oraz terminy ich ogłaszania są 
zgodne z wymogami przyjętymi na mocy 
art. 6. Jeżeli środki przyjęte na mocy art. 6 
przewidują odroczenie zgłaszania dla 
niektórych kategorii transakcji na akcjach, 

2. Informacje ogłaszane publicznie zgodnie 
z ust. 1 oraz terminy ich ogłaszania są 
zgodne z wymogami przyjętymi na mocy 
art. 6. Jeżeli środki przyjęte na mocy art. 6 
przewidują odroczenie zgłaszania dla 
niektórych kategorii transakcji na akcjach, 



AM\901886PL.doc 93/192 PE489.477v01-00

PL

kwitach depozytowych, funduszach 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatach 
lub innych podobnych instrumentach 
finansowych, możliwość tę stosuje się 
także do tych transakcji realizowanych 
poza rynkami regulowanymi, MTF lub 
OTF.

kwitach depozytowych, funduszach 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatach 
lub innych podobnych instrumentach 
finansowych, możliwość tę stosuje się 
także do tych transakcji realizowanych 
poza rynkami regulowanymi, MTF.

Or. en

Poprawka 463
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje ogłaszane publicznie zgodnie 
z ust. 1 oraz terminy ich ogłaszania są 
zgodne z wymogami przyjętymi na mocy 
art. 6. Jeżeli środki przyjęte na mocy art. 6 
przewidują odroczenie zgłaszania dla 
niektórych kategorii transakcji na akcjach, 
kwitach depozytowych, funduszach 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatach 
lub innych podobnych instrumentach 
finansowych, możliwość tę stosuje się 
także do tych transakcji realizowanych 
poza rynkami regulowanymi, MTF lub 
OTF.

2. Informacje ogłaszane publicznie zgodnie 
z ust. 1 oraz terminy ich ogłaszania są 
zgodne z wymogami przyjętymi na mocy 
art. 6. Jeżeli środki przyjęte na mocy art. 6 
przewidują odroczenie zgłaszania dla 
niektórych kategorii transakcji na akcjach, 
kwitach depozytowych, funduszach 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatach 
lub innych podobnych instrumentach 
finansowych, możliwość tę stosuje się 
także do tych transakcji realizowanych 
poza rynkami regulowanymi, MTF.

Or. en

Poprawka 464
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć w drodze aktów 3. EUNGiPW opracowuje projekty 
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delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające:

regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 465
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wskaźniki do identyfikacji i 
rozróżnienia różnych rodzajów transakcji, 
w tym transakcji pozagiełdowych, w 
zależności od ich specyfiki.

Or. en

Poprawka 466
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – 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
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Poprawka 467
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EUNGiPW określa zasady i kryteria 
dotyczące tego, w jakich przypadkach 
firmy inwestycyjne, które realizują 
stosunkowo niewielki wolumen transakcji 
w odniesieniu do akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych, są 
zwalniane z przepisów dotyczących 
korzystania z systemów APA, wskazanych 
w ustępie 1. W takich przypadkach, 
EUNGiPW ustanawia konkretne przepisy 
dotyczące minimalnego zakresu i formatu 
informacji publikowanych za 
pośrednictwem własnych systemów 
ujawniania.

Or. en

Uzasadnienie

Mali pośrednicy, realizujący ewidentnie małe wolumeny transakcji instrumentami 
finansowymi i produktami, o których mowa w art. 19 i 20, ponieśliby nieproporcjonalne 
koszty bieżące, aby sprostać obowiązkowi ujawniania informacji potransakcyjnych, z 
wykorzystaniem systemów APA. W związku z tym powinni mieć możliwość skorzystania ze 
zwolnienia, w oparciu o zasady i kryteria określone przez EUNGiPW, które umożliwią 
korzystanie z własnych systemów ujawniania. Taki układ nie wpłynąłby negatywnie na system 
ujawniania informacji potransakcyjnych, natomiast zwiększyłby elastyczność i 
proporcjonalność.

Poprawka 468
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EUNGiPW określa zasady i kryteria 
dotyczące tego, w jakich przypadkach 
firmy inwestycyjne, które realizują 
stosunkowo niewielki wolumen transakcji 
w odniesieniu do akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych, są 
zwalniane z przepisów dotyczących 
korzystania z systemów APA, wskazanych 
w ustępie 1. W takich przypadkach, 
EUNGiPW ustanawia konkretne przepisy 
dotyczące minimalnego zakresu i formatu 
informacji publikowanych za 
pośrednictwem własnych systemów 
ujawniania.

Or. en

Uzasadnienie

Mali pośrednicy, realizujący ewidentnie małe wolumeny transakcji instrumentami 
finansowymi i produktami, o których mowa w art. 19 i 20, najprawdopodobniej ponieśliby 
nieproporcjonalne koszty bieżące, aby sprostać obowiązkowi ujawniania informacji 
potransakcyjnych, z wykorzystaniem systemów APA. W związku z tym powinni mieć 
możliwość skorzystania ze zwolnienia, w oparciu o zasady i kryteria określone przez 
EUNGiPW, które umożliwią korzystanie z własnych systemów ujawniania.

Poprawka 469
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
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uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczania lub zgłaszanych do 
repozytoriów transakcji zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia [EMIR] lub dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF, ogłaszają publicznie wolumen i 
cenę tych transakcji oraz czas ich zawarcia. 
Informacje te są ogłaszane publicznie za 
pośrednictwem APA.

uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczania lub zgłaszanych do 
repozytoriów transakcji zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia [EMIR] lub dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF, 
ogłaszają publicznie wolumen i cenę tych 
transakcji oraz czas ich zawarcia. 
Informacje te są ogłaszane publicznie za 
pośrednictwem APA.

Or. en

Poprawka 470
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczania lub zgłaszanych do 
repozytoriów transakcji zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia [EMIR] lub dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF, ogłaszają publicznie wolumen i 
cenę tych transakcji oraz czas ich zawarcia. 
Informacje te są ogłaszane publicznie za 
pośrednictwem APA.

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczania lub zgłaszanych do 
repozytoriów transakcji zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia [EMIR] lub dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF, 
ogłaszają publicznie wolumen i cenę tych 
transakcji oraz czas ich zawarcia. 
Informacje te są ogłaszane publicznie za 
pośrednictwem APA.

Or. en
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Poprawka 471
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczania lub zgłaszanych do 
repozytoriów transakcji zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia [EMIR] lub 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ogłaszają 
publicznie wolumen i cenę tych transakcji 
oraz czas ich zawarcia. Informacje te są 
ogłaszane publicznie za pośrednictwem 
APA.

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczania lub dopuszczonych do obrotu 
na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF, 
ogłaszają publicznie wolumen i cenę tych 
transakcji oraz czas ich zawarcia. 
Informacje te są ogłaszane publicznie za 
pośrednictwem APA.

Or. en

Uzasadnienie

Nierozliczone transakcje pozagiełdowe, które są nadal zgłaszane do repozytoriom transakcji, 
nie są wystarczająco unormowane pod względem użyteczności publikowanej ceny. Zob. 
również MiFID 29 punkt preambuły w celu uniknięcia podwójnej sprawozdawczości.

Poprawka 472
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
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transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczania lub zgłaszanych do 
repozytoriów transakcji zgodnie z art. [6]
rozporządzenia [EMIR] lub dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF, ogłaszają publicznie wolumen i 
cenę tych transakcji oraz czas ich zawarcia. 
Informacje te są ogłaszane publicznie za 
pośrednictwem APA.

transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczania lub zgłaszanych do 
repozytoriów transakcji zgodnie z art. [9]
rozporządzenia [EMIR] lub dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF, ogłaszają publicznie wolumen i 
cenę tych transakcji oraz czas ich zawarcia. 
Informacje te są ogłaszane publicznie za 
pośrednictwem APA.

Or. en

Poprawka 473
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczania lub zgłaszanych do 
repozytoriów transakcji zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia [EMIR] lub dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF, ogłaszają publicznie wolumen i 
cenę tych transakcji oraz czas ich zawarcia. 
Informacje te są ogłaszane publicznie za 
pośrednictwem APA.

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym na uprawnieniach do 
emisji i na instrumentach pochodnych 
kwalifikujących się do rozliczania lub 
zgłaszanych do repozytoriów transakcji 
zgodnie z art. [6] rozporządzenia [EMIR] 
lub dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ogłaszają 
publicznie wolumen i cenę tych transakcji 
oraz czas ich zawarcia. Informacje te są 
ogłaszane publicznie za pośrednictwem 
APA.
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Or. en

Uzasadnienie

Wymogi w zakresie przejrzystości potransakcyjnej w odniesieniu do instrumentów 
finansowych, dla których opublikowano prospekt emisyjny, są niewspółmierne z uwagi na to, 
że instrumenty te mogą być przedmiotem negocjacji nawet małych instytucji kredytowych na 
niewielkich (nieregulowanych) rynkach, korzyści takiej przejrzystości w stosunku do ciężaru 
spoczywającego na instytucjach kredytowych są bardzo niewielkie, z praktycznego punktu 
widzenia taka implementacja byłaby niepewna ponieważ informacje nie zawsze są dostępne.

Poprawka 474
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczania lub zgłaszanych do 
repozytoriów transakcji zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia [EMIR] lub 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ogłaszają 
publicznie wolumen i cenę tych transakcji 
oraz czas ich zawarcia. Informacje te są 
ogłaszane publicznie za pośrednictwem 
APA.

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych, które podlegają obowiązkom 
dotyczącym obrotu, o których mowa w art. 
24, ogłaszają publicznie wolumen i cenę 
tych transakcji oraz czas ich zawarcia. 
Informacje te są ogłaszane publicznie za 
pośrednictwem APA.

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 475
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczania lub zgłaszanych do 
repozytoriów transakcji zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia [EMIR] lub dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF, ogłaszają publicznie wolumen i 
cenę tych transakcji oraz czas ich zawarcia. 
Informacje te są ogłaszane publicznie za 
pośrednictwem APA.

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczania lub zgłaszanych do 
repozytoriów transakcji zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia [EMIR] lub dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF, ogłaszają publicznie wolumen i 
cenę tych transakcji oraz czas ich zawarcia. 
Informacje te są ogłaszane publicznie za 
pośrednictwem APA w czasie jak 
najbardziej zbliżonym do czasu 
rzeczywistego z zastosowaniem możliwych 
środków technicznych. W przypadku 
obrotu elektronicznego czas udostępnienia 
informacji potransakcyjnej nie może 
dwukrotnie przekroczyć opóźnienia 
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pozwalającego na wykonanie transakcji.

Or. en

Poprawka 476
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do 
rozliczania lub zgłaszanych do 
repozytoriów transakcji zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia [EMIR] lub
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ogłaszają 
publicznie wolumen i cenę tych transakcji 
oraz czas ich zawarcia. Informacje te są 
ogłaszane publicznie za pośrednictwem 
APA.

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takie, dla których 
zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE, 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF, 
po warunkiem, że dana transakcja 
podlega obowiązkowemu rozliczeniu, 
ogłaszają publicznie wolumen i cenę tych 
transakcji oraz czas ich zawarcia, o ile 
transakcja dotyczy płynnych 
instrumentów finansowych, a jej wielkość 
jest równa lub mniejsza od normalnej 
wielkości rynkowej. Informacje te są 
ogłaszane publicznie za pośrednictwem 
APA.

Or. en

Poprawka 477
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje ogłaszane publicznie zgodnie 
z ust. 1 oraz terminy ich ogłaszania są 
zgodne z wymogami przyjętymi na mocy 
art. 10. Jeżeli środki przyjęte na mocy art. 
10 przewidują odroczenie zgłaszania dla 
niektórych kategorii transakcji na 
obligacjach, strukturyzowanych 
produktach finansowych, uprawnieniach 
do emisji lub instrumentach pochodnych, 
możliwość tę stosuje się także do tych 
transakcji realizowanych poza rynkami 
regulowanymi, MTF lub OTF.

2. Informacje ogłaszane publicznie zgodnie 
z ust. 1 oraz terminy ich ogłaszania są 
zgodne z wymogami przyjętymi na mocy 
art. 10. Jeżeli środki przyjęte na mocy art. 
10 przewidują odroczenie zgłaszania dla 
niektórych kategorii transakcji na 
obligacjach, strukturyzowanych 
produktach finansowych, uprawnieniach 
do emisji lub instrumentach pochodnych, 
możliwość tę stosuje się także do tych 
transakcji realizowanych poza rynkami 
regulowanymi, MTF.

Or. en

Poprawka 478
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje ogłaszane publicznie zgodnie 
z ust. 1 oraz terminy ich ogłaszania są 
zgodne z wymogami przyjętymi na mocy 
art. 10. Jeżeli środki przyjęte na mocy art. 
10 przewidują odroczenie zgłaszania dla 
niektórych kategorii transakcji na 
obligacjach, strukturyzowanych 
produktach finansowych, uprawnieniach 
do emisji lub instrumentach pochodnych, 
możliwość tę stosuje się także do tych 
transakcji realizowanych poza rynkami 
regulowanymi, MTF lub OTF.

2. Informacje ogłaszane publicznie zgodnie 
z ust. 1 oraz terminy ich ogłaszania są 
zgodne z wymogami przyjętymi na mocy 
art. 10. Jeżeli środki przyjęte na mocy art. 
10 przewidują odroczenie zgłaszania dla 
niektórych kategorii transakcji na 
obligacjach, strukturyzowanych 
produktach finansowych, uprawnieniach 
do emisji lub instrumentach pochodnych, 
możliwość tę stosuje się także do tych 
transakcji realizowanych poza rynkami 
regulowanymi, MTF.

Or. en

Poprawka 479
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwe organy mogą zezwalać 
firmom inwestycyjnym na odroczenie 
publikacji zgodnie z art. 10.

Or. en

Uzasadnienie

W celu utrzymania równych szans dla różnych systemów obrotu, również firmy inwestycyjne 
działające we własnym imieniu lub w imieniu klientów powinny mieć możliwość ubiegania się 
o zwolnienie z obowiązku lub odroczenie publikacji na tych samych warunkach co firmy 
inwestycyjne lub operatorzy rynku prowadzący MTF lub OTF. Jest to istotne z uwagi na to, że 
jedynie firmy inwestycyjne, mają możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku lub 
odroczenie publikacji w przypadku, gdy obrót odbywa się tylko poza rynkiem regulowanym.

Poprawka 480
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 481
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit pierwszy (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 482
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) EUNGiPW określa zasady i kryteria 
dotyczące tego, w jakich przypadkach 
firmy inwestycyjne, które realizują 
stosunkowo niewielki wolumen transakcji 
w odniesieniu do obligacji, 
strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych, są zwalniane z 
przepisów dotyczących korzystania z 
systemów APA, wskazanych w ustępie 1. 
W takich przypadkach, EUNGiPW 
ustanawia konkretne przepisy dotyczące 
minimalnego zakresu i formatu 
informacji publikowanych za 
pośrednictwem własnych systemów 
ujawniania.

Or. en
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Poprawka 483
Alfredo Pallone

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EUNGiPW określa zasady i kryteria 
dotyczące tego, w jakich przypadkach 
firmy inwestycyjne, które realizują 
stosunkowo niewielki wolumen transakcji 
w odniesieniu do obligacji, 
strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji oraz 
instrumentów pochodnych, są zwalniane z 
przepisów dotyczących korzystania z 
systemów APA, wskazanych w ustępie 1. 
W takich przypadkach, EUNGiPW 
ustanawia konkretne przepisy dotyczące 
minimalnego zakresu i formatu 
informacji publikowanych za 
pośrednictwem własnych systemów 
ujawniania.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. art. 19 ust. 3a.

Poprawka 484
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmiot prowadzący rynek regulowany,
MTF lub OTF przechowuje do dyspozycji 
właściwego organu, przez przynajmniej 
pięć lat, właściwe dane dotyczące 
wszystkich zleceń obejmujących 
instrumenty finansowe ogłaszanych za 
pośrednictwem jego systemów. Zapisy 

2. Podmiot prowadzący rynek regulowany, 
MTF przechowuje do dyspozycji 
właściwego organu, przez przynajmniej 
pięć lat, właściwe dane dotyczące 
wszystkich zleceń obejmujących 
instrumenty finansowe ogłaszanych za 
pośrednictwem jego systemów. Zapisy 
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obejmują wszystkie dane szczegółowe 
wymagane do celów art. 23 ust. 1 i 2. 
EUNGiPW odgrywa rolę mediatora i 
koordynatora w odniesieniu do dostępu 
właściwych organów do informacji na 
mocy przepisów niniejszego ustępu.

obejmują wszystkie dane szczegółowe 
wymagane do celów art. 23 ust. 1 i 2. 
EUNGiPW odgrywa rolę mediatora i 
koordynatora w odniesieniu do dostępu 
właściwych organów do informacji na 
mocy przepisów niniejszego ustępu.

Or. en

Poprawka 485
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmiot prowadzący rynek regulowany, 
MTF lub OTF przechowuje do dyspozycji 
właściwego organu, przez przynajmniej 
pięć lat, właściwe dane dotyczące 
wszystkich zleceń obejmujących 
instrumenty finansowe ogłaszanych za 
pośrednictwem jego systemów. Zapisy 
obejmują wszystkie dane szczegółowe 
wymagane do celów art. 23 ust. 1 i 2.
EUNGiPW odgrywa rolę mediatora i 
koordynatora w odniesieniu do dostępu 
właściwych organów do informacji na 
mocy przepisów niniejszego ustępu.

2. Podmiot prowadzący rynek regulowany, 
MTF lub OTF przechowuje do dyspozycji 
właściwego organu, przez przynajmniej 
pięć lat, właściwe dane dotyczące 
wszystkich zleceń obejmujących 
instrumenty finansowe ogłaszanych za 
pośrednictwem jego systemów. Zapisy 
obejmują wszystkie dane szczegółowe 
wymagane do celów art. 23 ust. 1 i 3.
EUNGiPW odgrywa rolę mediatora i 
koordynatora w odniesieniu do dostępu 
właściwych organów do informacji na 
mocy przepisów niniejszego ustępu.

Or. en

Poprawka 486
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które realizują 
transakcje na instrumentach finansowych, 

1. Firmy inwestycyjne, które realizują 
transakcje na instrumentach finansowych, 
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zgłaszają szczegóły tych transakcji 
właściwemu organowi możliwie jak 
najszybciej, jednak nie później niż na 
zamknięcie następnego dnia roboczego. 
Właściwe organy, zgodnie z art. 89 
dyrektywy [nowa MiFID], podejmują 
konieczne ustalenia dla zapewnienia, aby 
właściwy organ rynku najbardziej 
stosownego pod względem płynności tych
instrumentów finansowych również 
otrzymał te informacje.

zgłaszają szczegóły tych transakcji 
właściwemu organowi możliwie jak 
najszybciej, jednak nie później niż na 
zamknięcie następnego dnia roboczego. 
Właściwe organy, zgodnie z art. 89 
dyrektywy [nowa MiFID], podejmują 
konieczne ustalenia dla zapewnienia, aby 
EUNGiPW i właściwy organ rynku 
najbardziej stosownego pod względem 
płynności tych instrumentów finansowych 
również otrzymał te informacje.

Or. en

Poprawka 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie 
stosuje się do instrumentów finansowych, 
które nie zostały dopuszczone do obrotu 
ani nie są przedmiotem obrotu na MTF 
ani na OTF, do instrumentów 
finansowych, których wartość nie zależy 
od wartości instrumentu finansowego 
dopuszczonego do obrotu lub będącego 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF, 
ani do instrumentów finansowych, które 
nie mają lub prawdopodobnie nie mają 
wpływu na instrument finansowy 
dopuszczony do obrotu lub będący 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby firmy inwestycyjne również zgłaszały transakcje realizowane poza 
rynkiem regulowanym.
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Poprawka 488
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie 
stosuje się do instrumentów finansowych, 
które nie zostały dopuszczone do obrotu 
ani nie są przedmiotem obrotu na MTF 
ani na OTF, do instrumentów 
finansowych, których wartość nie zależy 
od wartości instrumentu finansowego 
dopuszczonego do obrotu lub będącego 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF, 
ani do instrumentów finansowych, które 
nie mają lub prawdopodobnie nie mają 
wpływu na instrument finansowy 
dopuszczony do obrotu lub będący 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF.

skreślony

Or. en

Poprawka 489
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie 
stosuje się do instrumentów finansowych, 
które nie zostały dopuszczone do obrotu 
ani nie są przedmiotem obrotu na MTF ani 
na OTF, do instrumentów finansowych, 
których wartość nie zależy od wartości 
instrumentu finansowego dopuszczonego 
do obrotu lub będącego przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ani do 
instrumentów finansowych, które nie mają 
lub prawdopodobnie nie mają wpływu na 
instrument finansowy dopuszczony do 

2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie 
stosuje się do instrumentów finansowych, 
które nie zostały dopuszczone do obrotu 
ani nie są przedmiotem obrotu na MTF, do 
instrumentów finansowych, których 
wartość nie zależy od wartości instrumentu 
finansowego dopuszczonego do obrotu lub 
będącego przedmiotem obrotu na MTF, ani 
do instrumentów finansowych, które nie 
mają lub prawdopodobnie nie mają 
wpływu na instrument finansowy 
dopuszczony do obrotu lub będący 
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obrotu lub będący przedmiotem obrotu na 
MTF lub na OTF.

przedmiotem obrotu na MTF.

Or. en

Poprawka 490
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie 
stosuje się do instrumentów finansowych, 
które nie zostały dopuszczone do obrotu 
ani nie są przedmiotem obrotu na MTF ani 
na OTF, do instrumentów finansowych, 
których wartość nie zależy od wartości 
instrumentu finansowego dopuszczonego 
do obrotu lub będącego przedmiotem 
obrotu na MTF lub na OTF, ani do 
instrumentów finansowych, które nie mają 
lub prawdopodobnie nie mają wpływu na 
instrument finansowy dopuszczony do 
obrotu lub będący przedmiotem obrotu na 
MTF lub na OTF.

2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie 
stosuje się do instrumentów finansowych, 
które nie zostały dopuszczone do obrotu 
ani nie są przedmiotem obrotu na MTF ani 
na OTF, do instrumentów finansowych, 
których wartość nie zależy od wartości 
instrumentu finansowego dopuszczonego 
do obrotu na rynku regulowanym lub 
będącego przedmiotem obrotu na MTF lub 
na OTF, ani do instrumentów finansowych, 
które nie mają lub prawdopodobnie nie 
mają wpływu na instrument finansowy 
dopuszczony do obrotu lub będący 
przedmiotem obrotu na MTF lub na OTF.

Or. en

Poprawka 491
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgłoszenia obejmują w szczególności 
szczegółowe informacje na temat nazw i 
numerów instrumentów kupionych lub 
sprzedanych, ilości, dat i godzin realizacji, 
cen transakcyjnych, oznaczenia używanego 
dla identyfikacji klientów, w imieniu 

3. Zgłoszenia obejmują w szczególności 
szczegółowe informacje na temat nazw i 
numerów instrumentów kupionych lub 
sprzedanych, ilości, dat i godzin realizacji, 
cen transakcyjnych, oznaczenia używanego 
dla identyfikacji klientów, w imieniu 
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których firma inwestycyjna zrealizowała 
daną transakcję, oznaczenia używanego 
dla identyfikacji osób i algorytmów 
komputerowych w ramach firmy 
inwestycyjnej odpowiedzialnych za decyzję 
inwestycyjną oraz za realizację transakcji,
a także sposobów identyfikacji odnośnych 
firm inwestycyjnych. W przypadku 
transakcji niedokonywanych na rynku 
regulowanym, MTF lub OTF, zgłoszenia 
uwzględniają także oznaczenie używane 
dla identyfikacji rodzajów transakcji 
zgodnie ze środkami, które mają zostać 
przyjęte na mocy art. 19 ust. 3 lit. a) i art. 
20 ust. 3 lit. a).

których firma inwestycyjna zrealizowała 
daną transakcję, a także sposobów 
identyfikacji odnośnych firm 
inwestycyjnych. W przypadku transakcji 
niedokonywanych na rynku regulowanym, 
MTF lub OTF, zgłoszenia uwzględniają 
także oznaczenie używane dla identyfikacji 
rodzajów transakcji zgodnie ze środkami, 
które mają zostać przyjęte na mocy art. 19 
ust. 3 lit. a) i art. 20 ust. 3 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że uwzględnienie tak szczegółowych zapisów nadmiernie obciążyłoby organy 
regulacyjne, firmy inwestycyjne powinny same przechowywać informacje w odpowiednim 
formacie, aby w przypadku postępowania wyjaśniającego nadużycie miały możliwość 
identyfikacji jednostki lub algorytmu, odpowiedzialnego za realizację danej transakcji.

Poprawka 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgłoszenia obejmują w szczególności 
szczegółowe informacje na temat nazw i 
numerów instrumentów kupionych lub 
sprzedanych, ilości, dat i godzin realizacji, 
cen transakcyjnych, oznaczenia używanego 
dla identyfikacji klientów, w imieniu 
których firma inwestycyjna zrealizowała 
daną transakcję, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji osób i algorytmów 
komputerowych w ramach firmy 
inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji, a także sposobów identyfikacji 

3. Zgłoszenia obejmują w szczególności 
szczegółowe informacje na temat rodzaju, 
klasy aktywów, nazw i numerów 
instrumentów kupionych lub sprzedanych, 
ilości, dat i godzin realizacji, cen 
transakcyjnych, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji klientów, w imieniu których 
firma inwestycyjna zrealizowała daną 
transakcję, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji osób i algorytmów 
komputerowych w ramach firmy 
inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
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odnośnych firm inwestycyjnych. W 
przypadku transakcji niedokonywanych na 
rynku regulowanym, MTF lub OTF, 
zgłoszenia uwzględniają także oznaczenie 
używane dla identyfikacji rodzajów 
transakcji zgodnie ze środkami, które mają 
zostać przyjęte na mocy art. 19 ust. 3 lit. a) 
i art. 20 ust. 3 lit. a).

transakcji, a także sposobów identyfikacji 
odnośnych firm inwestycyjnych. W 
przypadku transakcji niedokonywanych na 
rynku regulowanym, MTF lub OTF, 
zgłoszenia uwzględniają także oznaczenie 
używane dla identyfikacji rodzajów 
transakcji zgodnie ze środkami, które mają 
zostać przyjęte na mocy art. 19 ust. 3 lit. a) 
i art. 20 ust. 3 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 493
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgłoszenia obejmują w szczególności 
szczegółowe informacje na temat nazw i 
numerów instrumentów kupionych lub 
sprzedanych, ilości, dat i godzin realizacji, 
cen transakcyjnych, oznaczenia używanego 
dla identyfikacji klientów, w imieniu 
których firma inwestycyjna zrealizowała 
daną transakcję, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji osób i algorytmów 
komputerowych w ramach firmy 
inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji, a także sposobów identyfikacji 
odnośnych firm inwestycyjnych. W 
przypadku transakcji niedokonywanych na 
rynku regulowanym, MTF lub OTF, 

3. Zgłoszenia obejmują w szczególności 
szczegółowe informacje na temat nazw i 
numerów instrumentów kupionych lub 
sprzedanych, ilości, dat i godzin realizacji, 
cen transakcyjnych, oznaczenia używanego 
dla identyfikacji klientów, w imieniu 
których firma inwestycyjna zrealizowała 
daną transakcję, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji osób i algorytmów 
komputerowych w ramach firmy 
inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji, a także sposobów identyfikacji 
odnośnych firm inwestycyjnych. W 
przypadku transakcji niedokonywanych na 
rynku regulowanym, MTF, zgłoszenia 
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zgłoszenia uwzględniają także oznaczenie 
używane dla identyfikacji rodzajów 
transakcji zgodnie ze środkami, które mają 
zostać przyjęte na mocy art. 19 ust. 3 lit. a) 
i art. 20 ust. 3 lit. a).

uwzględniają także oznaczenie używane 
dla identyfikacji rodzajów transakcji 
zgodnie ze środkami, które mają zostać 
przyjęte na mocy art. 19 ust. 3 lit. a) i art. 
20 ust. 3 lit. a).

Or. en

Poprawka 494
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgłoszenia obejmują w szczególności 
szczegółowe informacje na temat nazw i 
numerów instrumentów kupionych lub 
sprzedanych, ilości, dat i godzin realizacji, 
cen transakcyjnych, oznaczenia używanego 
dla identyfikacji klientów, w imieniu 
których firma inwestycyjna zrealizowała 
daną transakcję, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji osób i algorytmów 
komputerowych w ramach firmy 
inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji, a także sposobów identyfikacji 
odnośnych firm inwestycyjnych. W 
przypadku transakcji niedokonywanych na 
rynku regulowanym, MTF lub OTF, 
zgłoszenia uwzględniają także oznaczenie 
używane dla identyfikacji rodzajów 
transakcji zgodnie ze środkami, które mają 
zostać przyjęte na mocy art. 19 ust. 3 lit. a) 
i art. 20 ust. 3 lit. a).

3. Zgłoszenia obejmują w szczególności 
szczegółowe informacje na temat nazw i 
numerów instrumentów kupionych lub 
sprzedanych, ilości, dat i godzin realizacji, 
cen transakcyjnych, oznaczenia używanego 
dla identyfikacji klientów, w imieniu 
których firma inwestycyjna zrealizowała 
daną transakcję, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji algorytmów i autora 
algorytmów odpowiedzialnych za decyzję 
inwestycyjną oraz za realizację transakcji, 
a także sposobów identyfikacji odnośnych 
firm inwestycyjnych. W przypadku 
transakcji niedokonywanych na rynku 
regulowanym, MTF lub OTF, zgłoszenia 
uwzględniają także oznaczenie używane 
dla identyfikacji rodzajów transakcji 
zgodnie ze środkami, które mają zostać 
przyjęte na mocy art. 19 ust. 3 lit. a) i art. 
20 ust. 3 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

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 osiągnięcia ich celów, 
lub mogą pozostawić firmie inwestycyjnej swobodę wyboru algorytmu, który przyczyni się do 
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najlepszej realizacji transakcji, przydatną informacją dla organu regulacyjnego jest 
tożsamość osoby, która zastosowała algorytm.

Poprawka 495
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgłoszenia obejmują w szczególności 
szczegółowe informacje na temat nazw i 
numerów instrumentów kupionych lub 
sprzedanych, ilości, dat i godzin realizacji, 
cen transakcyjnych, oznaczenia używanego 
dla identyfikacji klientów, w imieniu 
których firma inwestycyjna zrealizowała 
daną transakcję, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji osób i algorytmów 
komputerowych w ramach firmy 
inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji, a także sposobów identyfikacji 
odnośnych firm inwestycyjnych. W 
przypadku transakcji niedokonywanych na 
rynku regulowanym, MTF lub OTF, 
zgłoszenia uwzględniają także oznaczenie 
używane dla identyfikacji rodzajów 
transakcji zgodnie ze środkami, które mają 
zostać przyjęte na mocy art. 19 ust. 3 lit. a) 
i art. 20 ust. 3 lit. a).

3. Zgłoszenia obejmują w szczególności 
szczegółowe informacje na temat rodzaju, 
klasy aktywów, nazw i numerów 
instrumentów kupionych lub sprzedanych, 
ilości, dat i godzin realizacji, cen 
transakcyjnych, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji klientów, w imieniu których 
firma inwestycyjna zrealizowała daną 
transakcję, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji osób i algorytmów 
komputerowych w ramach firmy 
inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji, a także sposobów identyfikacji 
odnośnych firm inwestycyjnych. Ponadto 
dla transakcji związanych z towarowymi 
instrumentami pochodnymi, w 
sprawozdaniu określa się, czy takie 
transakcje kwalifikują się jako transakcje 
zabezpieczające dokonywane w dobrej 
wierze. W przypadku transakcji 
niedokonywanych na rynku regulowanym, 
MTF lub OTF, zgłoszenia uwzględniają 
także oznaczenie używane dla identyfikacji 
rodzajów transakcji zgodnie ze środkami, 
które mają zostać przyjęte na mocy art. 19 
ust. 3 lit. a) i art. 20 ust. 3 lit. a).

Or. en

Poprawka 496
Kay Swinburne
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Firmy inwestycyjne muszą prowadzić 
wewnętrzny rejestr, który jest 
udostępniany na żądanie właściwym 
organom, uwzględniający oznaczenie 
używane dla identyfikacji klientów, w 
imieniu których firma inwestycyjna 
zrealizowała daną transakcję i oznaczenie 
używane dla identyfikacji osób i 
algorytmów komputerowych w ramach 
firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że uwzględnienie tak szczegółowych zapisów nadmiernie obciążyłoby organy 
regulacyjne, firmy inwestycyjne powinny same przechowywać informacje w odpowiednim 
formacie, aby w przypadku postępowania wyjaśniającego nadużycie miały możliwość 
identyfikacji jednostki lub algorytmu, odpowiedzialnego za realizację danej transakcji.

Poprawka 497
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Firmy inwestycyjne przekazujące 
zlecenia uwzględniają przy przekazywaniu 
zlecenia wszystkie szczegóły wymagane 
do celów ust. 1 i 3. Zamiast uwzględniać 
oznaczenie używane dla identyfikacji 
klientów, w imieniu których firma 
inwestycyjna przekazała dane zlecenie, lub 
oznaczenie używane dla identyfikacji osób 
i algorytmów komputerowych w ramach 

4. Firmy inwestycyjne przekazujące 
zlecenia uwzględniają przy przekazywaniu 
zlecenia wszystkie szczegóły wymagane 
do celów ust. 1 i 3. Zamiast uwzględniać 
oznaczenie używane dla identyfikacji 
klientów końcowych, w imieniu których 
firma inwestycyjna przekazała dane 
zlecenie, lub oznaczenie używane dla 
identyfikacji osób i algorytmów 
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firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji, firma inwestycyjna może także 
zdecydować się na zgłoszenie 
przekazanego zlecenia zgodnie z 
wymogami ust. 1.

komputerowych w ramach firmy 
inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji, firma inwestycyjna może także 
zdecydować się na zgłoszenie 
przekazanego zlecenia zgodnie z 
wymogami ust. 1.

Or. en

Poprawka 498
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmiot prowadzący rynek regulowany, 
MTF lub OTF zgłasza szczegóły transakcji 
na instrumentach będących przedmiotem 
obrotu na jego platformie, realizowanych 
za pośrednictwem jego systemów przez 
firmę niepodlegającą niniejszemu 
rozporządzeniu zgodnie z ust. 1 i 3.

5. Podmiot prowadzący rynek regulowany, 
MTF zgłasza szczegóły transakcji na 
instrumentach będących przedmiotem 
obrotu na jego platformie, realizowanych 
za pośrednictwem jego systemów przez 
firmę niepodlegającą niniejszemu 
rozporządzeniu zgodnie z ust. 1 i 3.

Or. en

Poprawka 499
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku zgłaszania oznaczenia 
używanego dla identyfikacji klientów, 
zgodnie z ust. 3 i 4, firmy inwestycyjne 
stosują:
i) identyfikator podmiotów prawnych, 
ustanowiony dla identyfikacji klientów, 
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którzy są podmiotami prawnymi, w formie 
kodu alfanumerycznego składającego się 
z 20 cyfr;
ii) identyfikator przypisany zgodnie z 
regulacyjnymi standardami technicznymi, 
opracowanymi przez EUNGiPW dla osób 
fizycznych i podmiotów niepodlegających 
przypisaniu identyfikatora podmiotów 
prawnych.
W tym celu, każde państwo członkowskie 
ustanawia identyfikator, który umożliwia 
identyfikację swoich obywateli i każdego 
podmiotu prawnego zarejestrowanego na 
jego terytorium. Państwo członkowskie 
ustanawia go przynajmniej na szczeblu 
krajowym tak, aby każdy podmiot w 
państwie i podmioty prawne działające w 
tym państwie członkowskim posiadały 
niepowtarzalny identyfikator.
Każde państwo członkowskie będzie 
również mogło przekazywać krajowe 
numery identyfikacyjne w 
sprawozdaniach z transakcji innym 
państwom członkowskim zgodnie z ust. 1 i 
7, bez uszczerbku dla obowiązujących 
przepisów [dyrektywa 95/46/WE wraz z 
poprawkami] o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i o swobodnym przepływie 
takich danych.
Każde państwo członkowskie dopilnuje, 
aby identyfikatory umożliwiły innych 
państwom członkowskim szybkie 
pozyskanie danych na temat tożsamości 
klienta, zarówno poprzez przekazanie 
danych na temat tożsamości samego 
klienta (nazwa), lub poprzez mechanizm 
przekazywania danych na temat 
tożsamości klienta (nazwa) bez potrzeby 
składania wniosku ad hoc danej firmie 
inwestycyjnej.

Or. en
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Poprawka 500
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgłoszenia składane są do właściwego 
organu przez samą firmę inwestycyjną, 
przez ARM działający w jej imieniu lub 
przez rynek regulowany bądź MTF lub 
OTF, których systemy zostały 
wykorzystane do wykonania transakcji. 
Systemy kojarzenia zleceń lub systemy 
zgłaszania transakcji, w tym repozytoria 
transakcji zarejestrowane lub uznane 
zgodnie z tytułem VI rozporządzenia [ ] 
(EMIR), mogą zostać zatwierdzone przez 
właściwy organ jako ARM. W 
przypadkach, gdy transakcje zgłaszane są 
bezpośrednio do właściwego organu przez 
rynek regulowany, MTF, OTF lub ARM, 
obowiązek nałożony na firmę inwestycyjną 
na mocy ust. 1 może zostać zniesiony. W 
przypadkach, gdy transakcje zostały 
zgłoszone do repozytorium transakcji 
zgodnie z art. [7] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) oraz gdy zgłoszenia te zawierają 
szczegóły wymagane na mocy ust. 1 i 3, 
obowiązek nałożony na firmę inwestycyjną 
na mocy ust. 1 zostaje uznany za 
dopełniony.

6. Zgłoszenia składane są do właściwego 
organu przez samą firmę inwestycyjną, 
przez ARM działający w jej imieniu lub 
przez rynek regulowany bądź MTF lub 
OTF, których systemy zostały 
wykorzystane do wykonania transakcji. 
Systemy kojarzenia zleceń lub systemy 
zgłaszania transakcji, w tym repozytoria 
transakcji zarejestrowane lub uznane 
zgodnie z tytułem VI rozporządzenia [ ] 
(EMIR), mogą zostać zatwierdzone przez 
właściwy organ jako ARM. W 
przypadkach, gdy transakcje zgłaszane są 
bezpośrednio do właściwego organu przez 
rynek regulowany, MTF, OTF lub ARM, 
obowiązek nałożony na firmę inwestycyjną 
na mocy ust. 1 może zostać zniesiony. W 
przypadkach, gdy transakcje zostały 
zgłoszone do repozytorium transakcji 
zgodnie z art. [6] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) zatwierdzonego jako ARM oraz 
gdy zgłoszenia te zawierają szczegóły 
wymagane na mocy ust. 1 i 3, obowiązek 
nałożony na firmę inwestycyjną na mocy 
ust. 1 zostaje uznany za dopełniony.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać podwójnej sprawozdawczości w związku z czym możliwość zatwierdzania 
repozytoriów transakcji jako ARM jest dodatnia.

Poprawka 501
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgłoszenia składane są do właściwego 
organu przez samą firmę inwestycyjną, 
przez ARM działający w jej imieniu lub 
przez rynek regulowany bądź MTF lub 
OTF, których systemy zostały 
wykorzystane do wykonania transakcji. 
Systemy kojarzenia zleceń lub systemy 
zgłaszania transakcji, w tym repozytoria 
transakcji zarejestrowane lub uznane 
zgodnie z tytułem VI rozporządzenia [ ] 
(EMIR), mogą zostać zatwierdzone przez 
właściwy organ jako ARM. W 
przypadkach, gdy transakcje zgłaszane są 
bezpośrednio do właściwego organu przez 
rynek regulowany, MTF, OTF lub ARM, 
obowiązek nałożony na firmę inwestycyjną 
na mocy ust. 1 może zostać zniesiony. W 
przypadkach, gdy transakcje zostały 
zgłoszone do repozytorium transakcji 
zgodnie z art. [7] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) oraz gdy zgłoszenia te zawierają 
szczegóły wymagane na mocy ust. 1 i 3, 
obowiązek nałożony na firmę inwestycyjną 
na mocy ust. 1 zostaje uznany za 
dopełniony.

6. Zgłoszenia składane są do właściwego 
organu przez samą firmę inwestycyjną, 
przez ARM działający w jej imieniu lub 
przez rynek regulowany bądź MTF, 
których systemy zostały wykorzystane do 
wykonania transakcji. Systemy kojarzenia 
zleceń lub systemy zgłaszania transakcji, w 
tym repozytoria transakcji zarejestrowane 
lub uznane zgodnie z tytułem VI 
rozporządzenia [ ] (EMIR), mogą zostać 
zatwierdzone przez właściwy organ jako 
ARM. W przypadkach, gdy transakcje 
zgłaszane są bezpośrednio do właściwego 
organu przez rynek regulowany, MTF lub 
ARM, obowiązek nałożony na firmę 
inwestycyjną na mocy ust. 1 może zostać 
zniesiony. W przypadkach, gdy transakcje 
zostały zgłoszone do repozytorium 
transakcji zgodnie z art. [7] rozporządzenia 
[ ] (EMIR) oraz gdy zgłoszenia te 
zawierają szczegóły wymagane na mocy 
ust. 1 i 3, obowiązek nałożony na firmę 
inwestycyjną na mocy ust. 1 zostaje 
uznany za dopełniony.

Or. en

Poprawka 502
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgłoszenia składane są do właściwego 
organu przez samą firmę inwestycyjną, 
przez ARM działający w jej imieniu lub 
przez rynek regulowany bądź MTF lub 
OTF, których systemy zostały 

6. Zgłoszenia składane są do właściwego 
organu przez samą firmę inwestycyjną, 
przez ARM działający w jej imieniu lub 
przez rynek regulowany bądź MTF lub 
OTF, których systemy zostały 
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wykorzystane do wykonania transakcji. 
Systemy kojarzenia zleceń lub systemy 
zgłaszania transakcji, w tym repozytoria 
transakcji zarejestrowane lub uznane 
zgodnie z tytułem VI rozporządzenia [ ] 
(EMIR), mogą zostać zatwierdzone przez 
właściwy organ jako ARM. W 
przypadkach, gdy transakcje zgłaszane są 
bezpośrednio do właściwego organu przez 
rynek regulowany, MTF, OTF lub ARM, 
obowiązek nałożony na firmę inwestycyjną 
na mocy ust. 1 może zostać zniesiony. W 
przypadkach, gdy transakcje zostały 
zgłoszone do repozytorium transakcji 
zgodnie z art. [7] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) oraz gdy zgłoszenia te zawierają 
szczegóły wymagane na mocy ust. 1 i 3, 
obowiązek nałożony na firmę inwestycyjną 
na mocy ust. 1 zostaje uznany za 
dopełniony.

wykorzystane do wykonania transakcji. 
Systemy kojarzenia zleceń lub systemy 
zgłaszania transakcji, w tym repozytoria 
transakcji zarejestrowane lub uznane 
zgodnie z tytułem VI rozporządzenia [ ] 
(EMIR), mogą zostać zatwierdzone przez 
właściwy organ jako ARM. W 
przypadkach, gdy transakcje zgłaszane są 
bezpośrednio do właściwego organu przez 
rynek regulowany, MTF, OTF lub ARM, 
obowiązek nałożony na firmę inwestycyjną 
na mocy ust. 1 może zostać zniesiony. W 
przypadkach, gdy transakcje zostały 
zgłoszone do repozytorium transakcji 
zgodnie z art. [9] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) oraz gdy zgłoszenia te zawierają 
szczegóły wymagane na mocy ust. 1 i 3, 
obowiązek nałożony na firmę inwestycyjną 
na mocy ust. 1 zostaje uznany za 
dopełniony.

Or. en

Poprawka 503
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgłoszenia składane są do właściwego 
organu przez samą firmę inwestycyjną, 
przez ARM działający w jej imieniu lub 
przez rynek regulowany bądź MTF lub 
OTF, których systemy zostały 
wykorzystane do wykonania transakcji. 
Systemy kojarzenia zleceń lub systemy 
zgłaszania transakcji, w tym repozytoria 
transakcji zarejestrowane lub uznane 
zgodnie z tytułem VI rozporządzenia [ ] 
(EMIR), mogą zostać zatwierdzone przez 
właściwy organ jako ARM. W 
przypadkach, gdy transakcje zgłaszane są 
bezpośrednio do właściwego organu przez 

6. Zgłoszenia składane są do właściwego 
organu przez samą firmę inwestycyjną, 
przez ARM działający w jej imieniu lub 
przez rynek regulowany bądź MTF lub 
OTF, których systemy zostały 
wykorzystane do wykonania transakcji. 
Systemy kojarzenia zleceń lub systemy 
zgłaszania transakcji, w tym repozytoria 
transakcji zarejestrowane lub uznane 
zgodnie z tytułem VI rozporządzenia [ ] 
(EMIR), mogą zostać zatwierdzone przez 
właściwy organ jako ARM. W 
przypadkach, gdy transakcje zgłaszane są 
bezpośrednio do właściwego organu przez 
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rynek regulowany, MTF, OTF lub ARM, 
obowiązek nałożony na firmę inwestycyjną 
na mocy ust. 1 może zostać zniesiony. W 
przypadkach, gdy transakcje zostały 
zgłoszone do repozytorium transakcji 
zgodnie z art. [7] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) oraz gdy zgłoszenia te zawierają 
szczegóły wymagane na mocy ust. 1 i 3, 
obowiązek nałożony na firmę inwestycyjną 
na mocy ust. 1 zostaje uznany za 
dopełniony.

rynek regulowany, MTF, OTF lub ARM, 
obowiązek nałożony na firmę inwestycyjną 
na mocy ust. 1 może zostać zniesiony. W 
przypadkach, gdy transakcje zostały 
zgłoszone do repozytorium transakcji 
zgodnie z art. [7] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) oraz gdy zgłoszenia te zawierają 
szczegóły wymagane na mocy ust. 1 i 3, w 
tym regulacyjne standardy techniczne 
dotyczące formy i treści sprawozdań, i są 
systematycznie przekazywane odnośnemu 
właściwemu organowi w terminie 
określonym w ust. 1, obowiązek nałożony 
na firmę inwestycyjną na mocy ust. 1 
zostaje uznany za dopełniony.

Or. en

Poprawka 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 7 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy przekazują wszystkie 
otrzymane informacje zgodnie z 
niniejszym artykułem do pojedynczego 
systemu, wskazanego przez EUNGiPW, 
służącego do zgłaszania transakcji na 
szczeblu Unii. Pojedynczy system 
zapewnia odnośnym właściwym organom 
dostęp do wszystkich zgłoszonych 
informacji zgodnie z niniejszym 
artykułem.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje zgłaszane na temat transakcji powinny być łatwo dostępne w jednym pojedynczym 
systemie na szczeblu europejskim, wskazanym przez EUNGiPW w najszybszym możliwym 
terminie, a nie jako końcowy efekt klauzuli przeglądowej obowiązującej przez okres dwóch lat 
od wejścia w życie proponowanego rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Ponadto 
EUNGiPW opracowuje regulacyjne standardy techniczne w celu określenia mechanizmów 
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zapewniających skuteczną wymianę informacji pomiędzy tym systemem a właściwym organem 
(sugestia EBC).

Poprawka 505
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 8 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) standardy i formaty danych dla 
informacji publikowanych zgodnie z ust. 1 
i 3, w tym metody i ustalenia dotyczące 
zgłaszania transakcji finansowych oraz 
formę i treść takich zgłoszeń;

a) standardy i formaty danych dla 
informacji zgłaszanych zgodnie z ust. 1 i 3, 
w tym metody i ustalenia dotyczące 
zgłaszania transakcji finansowych oraz 
formę i treść takich zgłoszeń;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z ust. 1 i 3, transakcje należy zgłaszać, a nie publikować.

Poprawka 506
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 8 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odniesienia do instrumentów kupionych 
lub sprzedanych, ilości, daty i godziny 
realizacji, ceny transakcyjne, informacje i 
szczegóły tożsamości klienta, oznaczenie 
używane dla identyfikacji klientów, w 
imieniu których firma inwestycyjna 
zrealizowała daną transakcję, oznaczenie 
używane dla identyfikacji osób i 
algorytmów komputerowych w ramach 
firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji, sposoby identyfikacji 

c) odniesienia do instrumentów kupionych 
lub sprzedanych, ilości, daty i godziny 
realizacji, ceny transakcyjne, informacje i 
szczegóły tożsamości klienta, oznaczenie 
używane dla identyfikacji klientów, w 
imieniu których firma inwestycyjna 
zrealizowała daną transakcję, sposoby 
identyfikacji odnośnych firm 
inwestycyjnych, sposób zrealizowania 
transakcji oraz pola danych niezbędnych 
do przetworzenia i analizy zgłoszeń 
transakcji zgodnie z ust. 3.
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odnośnych firm inwestycyjnych, sposób 
zrealizowania transakcji oraz pola danych 
niezbędnych do przetworzenia i analizy 
zgłoszeń transakcji zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że uwzględnienie tak szczegółowych zapisów nadmiernie obciążyłoby organy 
regulacyjne, firmy inwestycyjne powinny same przechowywać informacje w odpowiednim 
formacie, aby w przypadku postępowania wyjaśniającego nadużycie miały możliwość 
identyfikacji jednostki lub algorytmu, odpowiedzialnego za realizację danej transakcji.

Poprawka 507
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 8 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odniesienia do instrumentów kupionych 
lub sprzedanych, ilości, daty i godziny 
realizacji, ceny transakcyjne, informacje i 
szczegóły tożsamości klienta, oznaczenie 
używane dla identyfikacji klientów, w 
imieniu których firma inwestycyjna 
zrealizowała daną transakcję, oznaczenie 
używane dla identyfikacji osób i 
algorytmów komputerowych w ramach 
firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji, sposoby identyfikacji 
odnośnych firm inwestycyjnych, sposób 
zrealizowania transakcji oraz pola danych 
niezbędnych do przetworzenia i analizy 
zgłoszeń transakcji zgodnie z ust. 3.

c) odniesienia do instrumentów kupionych 
lub sprzedanych, ilości, daty i godziny 
realizacji, ceny transakcyjne, informacje i 
szczegóły tożsamości klienta, oznaczenie 
używane dla identyfikacji klientów, w 
imieniu których firma inwestycyjna 
zrealizowała daną transakcję, oznaczenie 
używane dla identyfikacji algorytmów i 
autora algorytmów, odpowiedzialnych za 
decyzję inwestycyjną oraz za realizację 
transakcji, sposoby identyfikacji 
odnośnych firm inwestycyjnych, sposób 
zrealizowania transakcji oraz pola danych 
niezbędnych do przetworzenia i analizy 
zgłoszeń transakcji zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

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 osiągnięcia ich celów, 
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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.

Poprawka 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 8 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przetwarzanie pojedynczego systemu, 
o którym mowa w ust. 7 i procedur 
wymiany informacji pomiędzy tym 
systemem a właściwymi organami.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje zgłaszane na temat transakcji powinny być łatwo dostępne w jednym pojedynczym 
systemie na szczeblu europejskim, wskazanym przez EUNGiPW w najszybszym możliwym 
terminie, a nie jako końcowy efekt klauzuli przeglądowej obowiązującej przez okres dwóch lat 
od wejścia w życie proponowanego rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Ponadto 
EUNGiPW opracowuje regulacyjne standardy techniczne w celu określenia mechanizmów 
zapewniających skuteczną wymianę informacji pomiędzy tym systemem a właściwym organem 
(sugestia EBC).

Poprawka 509
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 8 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) kryteria określające czynności 
zabezpieczające dokonywane w dobrej 
wierze w odniesieniu do towaru, oraz 
odnośnie dowody wymagane od firm 
inwestycyjnych na poparcie twierdzenia, 
że transakcja spełnia określone kryteria.
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Poprawka 510
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 8 – akapit pierwszy – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) warunki, na jakich krajowe numery 
identyfikacyjne są opracowywane, 
przypisywane i ewidencjonowane przez 
państwa członkowskie, oraz warunki, na 
jakich numery te są wykorzystywane przez 
firmy inwestycyjne dla określenia, zgodnie 
z ust. 3–5, oznaczenia używanego dla 
identyfikacji klientów w sprawozdaniach z 
transakcji, który mają obowiązek 
ustanowić zgodnie z ust. 1;

Or. en

Poprawka 511
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 8 – akapit pierwszy – litera cc)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) ustalenia, jakich państwa 
członkowskie muszą dokonać w celu 
zapewnienia każdemu państwu 
członkowskiemu dostępu do danych na 
temat tożsamości (nazwy) klientów firm 
inwestycyjnych poprzez system, którego 
celem jest odszyfrowanie krajowych 
numerów identyfikacyjnych klientów bez 
potrzeby składania właściwej firmie 
inwestycyjnej wniosku ad hoc.
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Or. en

Poprawka 512
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW przedstawia projekt 
regulacyjnych standardów technicznych 
Komisji do dnia […] r.

EUNGiPW przedstawia projekt 
regulacyjnych standardów technicznych 
Komisji do dnia […] r. Projekt standardów 
powinien uwzględniać potrzebę 
wypracowania podejścia spójnego z 
obowiązkami i regulacyjnymi standardami 
technicznymi opracowanymi zgodnie z art. 
9 rozporządzenia [.../...EMIR]

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na koszty i monitorowanie zagrożeń systemowych, niezwykle istotne jest, aby 
obowiązki sprawozdawcze wobec organów nadzoru były dostosowane do dyrektywy w 
sprawie rynków instrumentów finansowych i rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku 
europejskiego.

Poprawka 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Dwa lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia EUNGiPW składa Komisji 
sprawozdanie z funkcjonowania 
niniejszego artykułu, stwierdzając również, 
czy treść i forma zgłoszeń transakcji 
otrzymywanych i wymienianych między 
właściwymi organami w kompleksowy 

9. Dwa lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia EUNGiPW składa Komisji 
sprawozdanie z funkcjonowania 
niniejszego artykułu, stwierdzając również, 
czy treść i forma zgłoszeń transakcji 
otrzymywanych i wymienianych między 
pojedynczym systemem, o którym mowa w 
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sposób umożliwia monitorowanie 
działalności firm inwestycyjnych zgodnie z 
art. 21. Komisja może podjąć kroki w celu 
zaproponowania zmian, w tym ustalić, aby 
transakcje były przekazywane do systemu 
wskazanego przez EUNGiPW zamiast do 
właściwych organów, co pozwoli 
odnośnym właściwym organom na 
uzyskanie dostępu do wszystkich 
informacji zgłoszonych zgodnie z 
niniejszym artykułem.

ust. 7 i właściwymi organami w 
kompleksowy sposób umożliwia 
monitorowanie działalności firm 
inwestycyjnych zgodnie z art. 21. Komisja 
może podjąć kroki w celu zaproponowania 
zmian, w tym ustalić, aby transakcje były 
przekazywane jedynie do pojedynczego 
systemu, o którym mowa w ust. 7 zamiast 
do właściwych organów.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje zgłaszane na temat transakcji powinny być łatwo dostępne w jednym pojedynczym 
systemie na szczeblu europejskim, wskazanym przez EUNGiPW w najszybszym możliwym 
terminie, a nie jako końcowy efekt klauzuli przeglądowej obowiązującej przez okres dwóch lat 
od wejścia w życie proponowanego rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Ponadto 
EUNGiPW opracowuje regulacyjne standardy techniczne w celu określenia mechanizmów 
zapewniających skuteczną wymianę informacji pomiędzy tym systemem a właściwym organem 
(sugestia EBC).

Poprawka 514
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Dwa lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia EUNGiPW składa Komisji 
sprawozdanie z funkcjonowania 
niniejszego artykułu, stwierdzając również, 
czy treść i forma zgłoszeń transakcji 
otrzymywanych i wymienianych między 
właściwymi organami w kompleksowy 
sposób umożliwia monitorowanie 
działalności firm inwestycyjnych zgodnie z 
art. 21. Komisja może podjąć kroki w celu 
zaproponowania zmian, w tym ustalić, aby 
transakcje były przekazywane do systemu 
wskazanego przez EUNGiPW zamiast do 
właściwych organów, co pozwoli 

9. Dwa lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia EUNGiPW składa Komisji 
sprawozdanie z funkcjonowania 
niniejszego artykułu, określając swoje 
powiązania z odnośnymi obowiązkami 
sprawozdawczymi zgodnie z 
rozporządzeniem [EMIR], i stwierdzając 
również, czy treść i forma zgłoszeń 
transakcji otrzymywanych i wymienianych 
między właściwymi organami w 
kompleksowy sposób umożliwia 
monitorowanie działalności firm 
inwestycyjnych zgodnie z art. 21 
przedmiotowego rozporządzenia. Komisja 
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odnośnym właściwym organom na 
uzyskanie dostępu do wszystkich 
informacji zgłoszonych zgodnie z 
niniejszym artykułem.

może podjąć kroki w celu zaproponowania 
zmian, w tym ustalić, aby transakcje były 
przekazywane do systemu wskazanego 
przez EUNGiPW aniżeli przez właściwe 
organy, co pozwoliłoby odnośnym 
właściwym organom na uzyskanie dostępu 
do wszystkich informacji zgłoszonych 
zgodnie z niniejszym artykułem.

Or. en

Poprawka 515
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Dwa lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia EUNGiPW składa Komisji 
sprawozdanie z funkcjonowania 
niniejszego artykułu, stwierdzając również, 
czy treść i forma zgłoszeń transakcji 
otrzymywanych i wymienianych między 
właściwymi organami w kompleksowy 
sposób umożliwia monitorowanie 
działalności firm inwestycyjnych zgodnie z 
art. 21. Komisja może podjąć kroki w celu 
zaproponowania zmian, w tym ustalić, aby 
transakcje były przekazywane do systemu 
wskazanego przez EUNGiPW zamiast do 
właściwych organów, co pozwoli 
odnośnym właściwym organom na 
uzyskanie dostępu do wszystkich 
informacji zgłoszonych zgodnie z 
niniejszym artykułem.

9. Dwa lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia EUNGiPW składa Komisji 
sprawozdanie z funkcjonowania 
niniejszego artykułu, określając swoje 
powiązania z odnośnymi obowiązkami 
sprawozdawczymi zgodnie z 
rozporządzeniem [.../...EMIR], i 
stwierdzając również, czy treść i forma 
zgłoszeń transakcji otrzymywanych i 
wymienianych między właściwymi 
organami w kompleksowy sposób 
umożliwia monitorowanie działalności 
firm inwestycyjnych zgodnie z art. 21. 
Komisja może podjąć kroki w celu 
zaproponowania zmian, w tym ustalić, aby 
transakcje były przekazywane do systemu 
wskazanego przez EUNGiPW zamiast do 
właściwych organów, co pozwoli 
odnośnym właściwym organom na 
uzyskanie dostępu do wszystkich 
informacji zgłoszonych zgodnie z 
niniejszym artykułem.

Or. en
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Uzasadnienie

Z uwagi na koszty i monitorowanie zagrożeń systemowych, niezwykle istotne jest, aby 
obowiązki sprawozdawcze wobec organów nadzoru były dostosowane do dyrektywy w 
sprawie rynków instrumentów finansowych i rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku 
europejskiego.

Poprawka 516
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 9 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uniknięcia podwójnej 
sprawozdawczości obejmującej te same 
informacje, sprawozdania składane do 
repozytoriów transakcji zarejestrowanych 
lub uznanych zgodnie z rozporządzeniem 
[EMIR] dla odnośnych instrumentów, 
które zawierają wszystkie informacje 
wymagane do celów zgłaszania transakcji, 
nie powinny podlegać zgłaszaniu do 
właściwych organów, lecz powinny być do 
nich przekazywane przez repozytoria 
transakcji. W rozporządzeniu [EMIR] 
należy wprowadzić zmianę w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Zaczerpnięto z dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych 29 punkt preambuły. 
Jest to istotny punkt, dlatego powinien być powtórzony w artykule.

Poprawka 517
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a
Dodatkowe wymogi w sprawozdawczości

Instytucje podają w sprawozdaniach 
poziom stosowania, przynajmniej w ujęciu 
zagregowanym, umów z udzielonym 
przyrzeczeniem odkupu, pożyczek 
papierów wartościowych oraz wszelkich 
form obciążeń lub ustaleń dotyczących 
wycofania. Umowy z udzielonym 
przyrzeczeniem odkupu należy 
ewidencjonować jako umowy udzielenia 
pożyczki a nie jak umowy sprzedaży 
aktywów z przyrzeczeniem odkupu. Tego 
rodzaju informacje powinny być zgłaszane 
do repozytorium transakcji lub 
Centralnego Depozytu Papierów 
Wartościowych w celu zapewnienia do 
nich dostępu, między innymi, EUNB, 
EUNGiPW, odnośnym właściwym 
organom, ERRS oraz właściwym bankom 
centralnym i ESBC. W przypadku 
postępowania likwidacyjnego 
niezgłoszone ustalenia dotyczące 
wycofania nie mają skutków prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Kryzys finansowy spowodował niepewność co do odpowiedzialności i zobowiązań 
wynikających z pożyczek papierów wartościowych i transakcji repo. Uważa się również, że 
przyczynił się on do powstania zagrożeń systemowych jak i strat dla inwestorów. Odpowiada 
to wnioskowi do dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV.

Poprawka 518
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a
Obowiązek realizacji transakcji na 

rynkach regulowanych lub na MTF.
1. Firma inwestycyjna realizuje wszystkie 
swoje transakcje na rynku regulowanym 
lub na MTF, chyba że transakcja spełnia 
wszystkie poniższe kryteria:
a) jest transakcją ad hoc;
b) jest nieregularna;
c) jest realizowana pomiędzy 
kontrahentami hurtowymi;
d) jest realizowana 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 519
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a
Obowiązek dostarczenia danych 

referencyjnych dotyczących instrumentu
1. W odniesieniu do instrumentów 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym, lub będących przedmiotem 
obrotu na wielostronnych platformach 
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obrotu [lub zorganizowanych platformach 
obrotu], omawiane systemy obrotu 
systematycznie dostarczają EUNGiPW i 
właściwym organom dane referencyjne 
dotyczące identyfikacji instrumentu dla 
celów zgłaszania transakcji zgodnie z art. 
21. Dane referencyjne dotyczące danego 
instrumentu są dostarczane EUNGiPW i 
właściwym organom przed rozpoczęciem 
obrotu tym instrumentem. W odniesieniu 
do innych instrumentów, EUNGiPW i 
właściwe organy zapewniają, że 
stowarzyszenia handlowe i inne podobne 
organy gromadzące i rozpowszechniające 
dane referencyjne dotyczące instrumentu, 
dostarczają je wraz z odnośnymi danymi 
referencyjnymi.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 
odnosi się wyłącznie do instrumentów 
finansowych określonych w art. 23 ust. 2. 
Nie ma zatem zastosowania do innych 
instrumentów.
3. Dane referencyjne dotyczące 
instrumentu, o których mowa w ust. 1, 
należy, w razie potrzeby, aktualizować w 
celu zapewnienia ich adekwatności.
4. W celu umożliwienia właściwym 
organom monitorowania, zgodnie z art. 
21, działalność firm inwestycyjnych w 
celu zapewnienia, że działają one 
uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie oraz w 
sposób wspierający integralność rynku, 
EUNGiPW i właściwe organy ustanawiają 
niezbędne uzgodnienia w celu 
dopilnowania, aby:
a) EUNGiPW i właściwe organy w sposób 
skuteczny gromadziły dane referencyjne 
dotyczące instrumentu zgodnie z ust. 1;
b) jakość gromadzonych w ten sposób 
danych była odpowiednia do celów 
zgłaszania transakcji zgodnie z art. 21;
c) dane referencyjne dotyczące 
instrumentu, gromadzone zgodnie z ust. 1, 
były skutecznie udostępniane 
odnośnemu(-ym) właściwemu(-ym) 
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organowi(-om).
5. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych, 
w którym określa:
a) standardy i formaty dla danych 
referencyjnych dotyczących instrumentu 
zgodnie z ust. 1, w tym metody i ustalenia 
dotyczące dostarczania EUNGiPW i 
właściwym organom danych i wszelkich 
ich aktualizacji oraz formę i treść takich 
danych;
b) środki i warunki niezbędne w 
kontekście ustaleń pomiędzy EUNGiPW i 
właściwymi organami zgodnie z ust. 4.
EUNGiPW przedstawia projekt 
regulacyjnych standardów technicznych 
Komisji do dnia ...*r. Komisji przyznaje 
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 520
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF lub OTF

Obowiązek obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF

Or. en

Poprawka 521
Leonardo Domenici
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF lub OTF

Obowiązek obrotu na rynkach 
regulowanych lub MTF

Or. en

Poprawka 522
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek obrotu na rynkach 
regulowanych, MTF lub OTF

Obowiązek obrotu na rynkach 
regulowanych lub MTF
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. 
Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Kwalifikujące się pozagiełdowe instrumenty pochodne powinny być przedmiotem obrotu na 
platformach wielostronnych, które podlegają tym samym wymogom rynkowym. 
Zorganizowane platformy obrotu (OTF) nie podlegają tym samym wymogom co rynki 
regulowane i wielostronne platformy obrotu. Przede wszystkim nie podlegają nieuznaniowej 
zasadzie wykluczenia. Oznacza to, że operatorzy OTF będą mogli stosować różne ceny 
realizacji dla różnych klientów, o podobnych potrzebach. Może to stanowić zagrożenie dla 
zarządzania ryzykiem przez partnerów centralnych, którzy stosują ceny obowiązujące w 
systemach obrotu dla oceny ryzyka związanego z pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi. 
W konsekwencji, skuteczność rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego 
może zostać podważona.

Poprawka 523
Kay Swinburne
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kontrahenci finansowi określeni w art. 2 
ust. 6 oraz kontrahenci niefinansowi 
spełniający warunki, o których mowa w 
art. [5 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR), zawierają transakcje niebędące 
transakcjami wewnątrzgrupowymi 
określonymi w art. [2a] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) z innymi kontrahentami 
finansowymi określonymi w art. 2 ust. 6 
lub kontrahentami niefinansowymi 
spełniającymi warunki, o których mowa w 
art. [5 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) w zakresie instrumentów 
pochodnych należących do klasy tych 
instrumentów, w stosunku do której 
ogłoszono obowiązek obrotu zgodnie z 
procedurą określoną w art. 26 i które 
figurują w rejestrze, o którym mowa w art. 
27, wyłącznie:

1. Kontrahenci finansowi określeni w art. 2 
ust. 6 oraz kontrahenci niefinansowi 
spełniający warunki, o których mowa w 
art. [5 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR), zawierają transakcje niebędące 
transakcjami wewnątrzgrupowymi 
określonymi w art. [2a] rozporządzenia [ ] 
(EMIR), lub niebędące transakcjami 
zawieranymi w ramach ustaleń w zakresie 
systemów emerytalno-rentowych, zgodnie 
z art. 71 rozporządzenia [ ] (EMIR) z 
innymi kontrahentami finansowymi 
określonymi w art. 2 ust. 6 lub 
kontrahentami niefinansowymi 
spełniającymi warunki, o których mowa w 
art. [5 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) w zakresie instrumentów 
pochodnych należących do klasy tych 
instrumentów, w stosunku do której 
ogłoszono obowiązek obrotu zgodnie z 
procedurą określoną w art. 26 i które 
figurują w rejestrze, o którym mowa w art. 
27, wyłącznie:

Or. en

Uzasadnienie

Tymczasowe wyłączenia, przewidziane w rozporządzeniu w sprawie infrastruktury rynku 
europejskiego dla funduszy emerytalnych powinny być również uwzględnione w dyrektywie w 
sprawie rynków instrumentów finansowych.

Poprawka 524
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kontrahenci finansowi określeni w art. 2 
ust. 6 oraz kontrahenci niefinansowi 
spełniający warunki, o których mowa w 
art. [5 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR), zawierają transakcje niebędące 
transakcjami wewnątrzgrupowymi 
określonymi w art. [2a] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) z innymi kontrahentami 
finansowymi określonymi w art. 2 ust. 6 
lub kontrahentami niefinansowymi 
spełniającymi warunki, o których mowa w 
art. [5 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) w zakresie instrumentów 
pochodnych należących do klasy tych 
instrumentów, w stosunku do której 
ogłoszono obowiązek obrotu zgodnie z 
procedurą określoną w art. 26 i które 
figurują w rejestrze, o którym mowa w art. 
27, wyłącznie:

1. Kontrahenci finansowi określeni w art. 2 
ust. 6 oraz kontrahenci niefinansowi 
spełniający warunki, o których mowa w 
art. [5 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR), zawierają transakcje niebędące 
transakcjami wewnątrzgrupowymi 
określonymi w art. [2a] rozporządzenia [ ] 
(EMIR), lub niebędące transakcjami 
zawieranymi w ramach ustaleń w zakresie 
systemów emerytalno-rentowych, zgodnie 
z art. 71 rozporządzenia [ ] (EMIR) z 
innymi kontrahentami finansowymi 
określonymi w art. 2 ust. 6 lub 
kontrahentami niefinansowymi 
spełniającymi warunki, o których mowa w 
art. [5 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) w zakresie instrumentów 
pochodnych należących do klasy tych 
instrumentów, w stosunku do której 
ogłoszono obowiązek obrotu zgodnie z 
procedurą określoną w art. 26 i które 
figurują w rejestrze, o którym mowa w art. 
27, wyłącznie:

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenie funduszy emerytalnych, o którym mowa w ustawie o infrastrukturze rynku 
europejskiego, powinno być również uwzględnione w dyrektywie w sprawie rynków 
instrumentów finansowych.

Poprawka 525
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kontrahenci finansowi określeni w art. 2 
ust. 6 oraz kontrahenci niefinansowi 
spełniający warunki, o których mowa w 

1. Kontrahenci finansowi określeni w art. 2 
ust. 6 oraz kontrahenci niefinansowi 
spełniający warunki, o których mowa w 
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art. [5 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR), zawierają transakcje niebędące 
transakcjami wewnątrzgrupowymi 
określonymi w art. [2a] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) z innymi kontrahentami 
finansowymi określonymi w art. 2 ust. 6 
lub kontrahentami niefinansowymi 
spełniającymi warunki, o których mowa w 
art. [5 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) w zakresie instrumentów 
pochodnych należących do klasy tych 
instrumentów, w stosunku do której 
ogłoszono obowiązek obrotu zgodnie z 
procedurą określoną w art. 26 i które 
figurują w rejestrze, o którym mowa w art. 
27, wyłącznie:

art. [10 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR), zawierają transakcje niebędące 
transakcjami wewnątrzgrupowymi 
określonymi w art. [3] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) z innymi kontrahentami 
finansowymi określonymi w art. 2 ust. 6 
lub kontrahentami niefinansowymi 
spełniającymi warunki, o których mowa w 
art. [10 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) w zakresie instrumentów 
pochodnych należących do klasy tych 
instrumentów, w stosunku do której 
ogłoszono obowiązek obrotu zgodnie z 
procedurą określoną w art. 26 i które 
figurują w rejestrze, o którym mowa w art. 
27, wyłącznie:

Or. en

Poprawka 526
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kontrahenci finansowi określeni w art. 2 
ust. 6 oraz kontrahenci niefinansowi 
spełniający warunki, o których mowa w 
art. [5 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR), zawierają transakcje niebędące 
transakcjami wewnątrzgrupowymi 
określonymi w art. [2a] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) z innymi kontrahentami 
finansowymi określonymi w art. 2 ust. 6 
lub kontrahentami niefinansowymi 
spełniającymi warunki, o których mowa w 
art. [5 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR) w zakresie instrumentów 
pochodnych należących do klasy tych 
instrumentów, w stosunku do której 
ogłoszono obowiązek obrotu zgodnie z 
procedurą określoną w art. 26 i które 
figurują w rejestrze, o którym mowa w art. 

1. Kontrahenci finansowi określeni w art. 2 
ust. 6 oraz kontrahenci niefinansowi 
spełniający warunki, o których mowa w 
art. [5 ust. 1 lit. b)] rozporządzenia [ ] 
(EMIR), zawierają transakcje niebędące 
transakcjami wewnątrzgrupowymi 
określonymi w art. [2a] rozporządzenia [ ] 
(EMIR), lub niebędące transakcjami 
zawieranymi w ramach ustaleń w zakresie 
systemów emerytalno-rentowych, zgodnie 
z art. 71 rozporządzenia [ ] (EMIR) za 
okres wskazany w art. [68 ust. 1 lit. a] 
rozporządzenia [ ] (EMIR) z innymi 
kontrahentami finansowymi określonymi w 
art. 2 ust. 6 lub kontrahentami 
niefinansowymi spełniającymi warunki, o 
których mowa w art. [5 ust. 1 lit. b)] 
rozporządzenia [ ] (EMIR) w zakresie 
instrumentów pochodnych należących do 
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27, wyłącznie: klasy tych instrumentów, w stosunku do 
której ogłoszono obowiązek obrotu 
zgodnie z procedurą określoną w art. 26 i 
które figurują w rejestrze, o którym mowa 
w art. 27, wyłącznie:

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy tekst ma na celu uzgodnienie przepisów dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 
finansowych z ustaleniami zawartymi w EMIR (2010/0250(COD)).

Poprawka 527
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) na OTF; lub skreślona

Or. en

Poprawka 528
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) na OTF; lub skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie platformy wielostronne, na których kwalifikujące się pozagiełdowe instrumenty 
pochodne są przedmiotem obrotu podlegają tym samym wymogom. Nie mogą być one 
przedmiotem obrotu na OTF ponieważ OTF nie podlegają nieuznaniowej realizacji. Oznacza 
to, że operator OTF może decydować, na jakich warunkach odbywa się obrót. Stanowi to 
niebezpieczeństwo ponieważ partner centralny wycenia ryzyko każdej transakcji w oparciu o 
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informację przekazaną przez partnera centralnego. Jeśli partner centralny nie wyceni 
kontraktu poprawnie, ochrona zapewniona przez rozliczenie przez partnera centralnego w 
ramach EMIR będzie bez znaczenia.

Poprawka 529
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) na OTF; lub skreślona
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. 
Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Poprawka 530
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) na OTF; lub c) na OTF, gdzie instrument pochodny nie 
jest przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym lub na MTF; lub
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Or. en

Poprawka 531
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) na OTF; lub c) na OTF bez jakichkolwiek zasad 
ograniczających dostęp klienta;

Or. en

Poprawka 532
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w odniesieniu do podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje;

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że niektóre instrumenty pochodne są już wystarczająco płynne, aby mogły być 
przedmiotem obrotu w systemach obejmujących podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje, zasadne byłoby nałożenie na nie obowiązku obrotu instrumentami pochodnymi w 
celu zwiększenia ilości instrumentów pochodnych, które mogą być przedmiotem 
obowiązkowego obrotu. Jako że obowiązki przejrzystości byłyby analogiczne do MTF i 
rynków regulowanych i byłyby również centralnie rozliczane, nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
rozszerzyć zakres obowiązku obrotu o podmioty systematycznie internalizujące transakcje.

Poprawka 533
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w odniesieniu do podmiotów 
systematycznie internalizujących 
transakcje;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres obowiązku obrotu powinien być rozszerzony o podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje z uwagi na to, że niektóre instrumenty pochodne są wystarczająco 
płynne. Jest to lepsze rozwiązanie niż OTC.

Poprawka 534
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w systemach obrotu państw trzecich, 
pod warunkiem, że Komisja przyjęła 
decyzję zgodnie z ust. 4 oraz pod 
warunkiem, że państwo trzecie zapewnia 
równoważne wzajemne uznanie systemów 
obrotu zatwierdzonych na mocy dyrektywy 
[nowa MiFID] do dopuszczenia do obrotu 
lub prowadzenia obrotu instrumentów 
pochodnych, co do których ogłoszono 
obowiązek obrotu w tym państwie trzecim 
na zasadzie braku wyłączności.

d) w systemach obrotu państw trzecich, 
pod warunkiem, że Komisja przyjęła 
decyzję zgodnie z ust. 4 oraz pod 
warunkiem, że państwo trzecie zapewnia 
skuteczny system równoważnego uznania
systemów obrotu zatwierdzonych na mocy 
dyrektywy [nowa MiFID] do dopuszczenia 
do obrotu lub prowadzenia obrotu 
instrumentów pochodnych, co do których 
ogłoszono obowiązek obrotu w tym 
państwie trzecim na zasadzie braku 
wyłączności.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie tego zapisu należy dostosować do rozporządzenia EMIR. W odnośnych 
postanowieniach rozporządzenia EMIR nie ma bezpośredniego odniesienia do 
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„wzajemności”, zob. art. 3 ust. 2 i art. 23. ust. 3. Zob. również art. 28 ust. 5 MiFIR 
(„skuteczne równoważne uznawanie”). Brzmienie art. 24 ust. 1 lit. d) należy dostosować.

Poprawka 535
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w systemach obrotu państw trzecich, 
pod warunkiem, że Komisja przyjęła 
decyzję zgodnie z ust. 4 oraz pod 
warunkiem, że państwo trzecie zapewnia 
równoważne wzajemne uznanie systemów 
obrotu zatwierdzonych na mocy dyrektywy 
[nowa MiFID] do dopuszczenia do obrotu 
lub prowadzenia obrotu instrumentów 
pochodnych, co do których ogłoszono 
obowiązek obrotu w tym państwie trzecim 
na zasadzie braku wyłączności.

d) w systemach obrotu państw trzecich, 
pod warunkiem, że Komisja przyjęła 
decyzję zgodnie z ust. 4 oraz pod 
warunkiem, że państwo trzecie zapewnia 
skuteczne równoważne traktowanie 
systemów obrotu zatwierdzonych na mocy 
dyrektywy [nowa MiFID] do dopuszczenia 
do obrotu lub prowadzenia obrotu 
instrumentów pochodnych, co do których 
ogłoszono obowiązek obrotu w tym 
państwie trzecim na zasadzie braku 
wyłączności.

Or. en

Poprawka 536
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kontrahenci finansowi określeni w 
art. 2 ust. 6 oraz kontrahenci 
niefinansowi niespełniający warunków, o 
których mowa w art. [5 ust. 1 lit. b)] 
rozporządzenia [ ] (EMIR), zawierają 
transakcje niebędące transakcjami 
wewnątrzgrupowymi określonymi w art. 
[2a] rozporządzenia [ ] (EMIR) z innymi 
kontrahentami finansowymi określonymi 
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w art. 2 ust. 6 lub kontrahentami 
niefinansowymi spełniającymi warunki, o 
których mowa w art. [5 ust. 1 lit. b)] 
rozporządzenia [ ] (EMIR) w zakresie 
instrumentów pochodnych dopuszczonych 
do obrotu w systemach obrotu, o których 
mowa w ust. 1, wyłącznie w tych 
systemach obrotu.
EUNGiPW regularnie monitoruje 
działalność w zakresie instrumentów 
pochodnych, które nie kwalifikują się do 
obowiązku obrotu, w celu wskazania 
przypadków, w których określona 
kategoria kontraktów może powodować 
ryzyko systemowe i uniknięcia arbitrażu 
regulacyjnego pomiędzy transakcjami na 
instrumentach pochodnych zgłoszonymi i 
niezgłoszonymi do obowiązku obrotu.

Or. en

Poprawka 537
Pablo Zalba Bidegain

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Powyższy obowiązek nie ma 
zastosowania w przypadku, gdy podmiot 
finansowy zawierający transakcję, lub 
każdy z nich w przypadku dwóch 
podmiotów finansowych, jest uznawany za 
podmiot systematycznie internalizujący 
transakcje, przestrzegający na zasadzie 
dobrowolności obowiązku przejrzystości 
przed- i potransakcyjnej, zgodnie z art. 7 i 
9 odpowiednio;

Or. en

Poprawka 538
Werner Langen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 
1, nie powinno mieć zastosowania do 
sprzedaży produktów energetycznych w 
obrocie hurtowym, która podlega 
odpowiedniemu nadzorowi ze strony 
właściwych organów nadzorczych zgodnie 
z definicją zawartą w rozporządzeniu 
(WE) nr 2011/1227 (REMIT).

Or. de

Uzasadnienie

Zdefiniowany w MiFIR środek zobowiązujący do obrotu może ograniczyć zakres 
obowiązywania uznany w ramach EMIR. Ponadto środek ten nie uwzględnia zasad 
dotyczących hurtowych rynków energii, wprowadzonych do rozporządzenia (WE) nr 
2011/1227 w sprawie integralności rynku.

Poprawka 539
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instrumenty pochodne podlegające 
obowiązkowi obrotu mogą zostać 
dopuszczone do obrotu lub być 
przedmiotem obrotu w dowolnym systemie 
obrotu, o którym mowa w ust. 1, na 
zasadzie niedyskryminacji i braku 
wyłączności.

3. Instrumenty pochodne podlegające 
obowiązkowi obrotu mogą zostać 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym lub być przedmiotem obrotu 
w dowolnym systemie obrotu, o którym 
mowa w ust. 1, na zasadzie 
niedyskryminacji i braku wyłączności.

Or. en

Poprawka 540
Pascal Canfin
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. EUNGiPW ustala cele według 
kategorii aktywów w odniesieniu do 
zwiększonej standaryzacji prawnej, 
procesowej i produkcyjnej, jak również 
cele według kategorii aktywów w 
odniesieniu do proporcji obrotu 
pozagiełdowymi instrumentami 
pochodnymi odbywającego się w 
systemach regulowanych, i dokonuje 
ustaleń w celu monitorowania postępu w 
osiąganiu tych celów.

Or. en

Poprawka 541
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające rodzaje umów, o których 
mowa w ust. 2, które mają bezpośredni, 
znaczący i przewidywalny skutek w 
ramach Unii, oraz przypadki, w których 
obowiązek obrotu jest konieczny lub 
właściwy dla przeciwdziałania 
obchodzeniu przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

5. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia rodzajów umów, o których 
mowa w ust. 2, które mają bezpośredni, 
znaczący i przewidywalny skutek w 
ramach Unii, oraz przypadki, w których 
obowiązek obrotu jest konieczny lub 
właściwy dla przeciwdziałania 
obchodzeniu przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 542
Leonardo Domenici

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Obowiązek obrotu na rynkach 
regulowanych lub MTF należy 
wprowadzić do dnia 31 grudnia 2013 r. 
Wszelkie standardy techniczne i akty 
delegowane odnoszące się do tego 
obowiązku należy opracować przed 
upływem tego terminu.

Or. en

Uzasadnienie

Termin wyznaczony przez G20 na realizację nakazu Pittsburgha w odniesieniu do 
pozagiełdowych instrumentów pochodnych przypada na koniec roku 2012. UE powinna 
dotrzymać terminu na rozliczenie przez partnera centralnego poprzez przyjęcie 
rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego. Termin ten nie zostanie jednak 
dotrzymany w przypadku uprawnienia do prowadzenia obrotu, określonego w MiFIR. W celu 
zapewnienia, aby nakaz G20 wzywający do zwiększenia bezpieczeństwa rynków 
pozagiełdowych instrumentów pochodnych został zrealizowany w najszybszym możliwym 
terminie nie tylko w odniesieniu do obowiązku obrotu lecz także obowiązku rozliczenia, 
proponuje się termin 31 grudnia 2013 r. zgodnie z EMIR.

Poprawka 543
Werner Langen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Obowiązek obrotu na rynkach 
regulowanych i MTF należy wprowadzić 
do dnia 1 stycznia 2014 r. Wszelkie 
związane z tym standardy techniczne i 
akty delegowane należy opracować w 
należytym terminie tak, aby obowiązek 
obrotu mógł być wykonywany do tej daty.

Or. en

Uzasadnienie

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Poprawka 544
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a
Systemy państw trzecich dla systemów 

obrotu
1. System obrotu mający siedzibę 
w państwie trzecim może świadczyć usługi 
w Unii wyłącznie, jeśli system ten jest 
uznany przez EUNGiPW.
2. EUNGiPW, po konsultacji 
z właściwymi organami może uznać 
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system obrotu mający siedzibę w państwie 
trzecim, który wystąpił o uznanie w celu 
świadczenia pewnych usług 
inwestycyjnych lub prowadzenia pewnych 
działań inwestycyjnych, wyłącznie wtedy, 
gdy spełnione są następujące warunki:
a) Komisja przyjęła akt wykonawczy 
zgodnie z ust. 3;
b) system obrotu uzyskał zezwolenie na 
prowadzenie działalności w danym 
państwie trzecim i podlega w nim 
skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu 
prawa zapewniającemu pełną zgodność 
z wymogami ostrożnościowymi mającymi 
zastosowanie w tym państwie trzecim;
c) zawarto uzgodnienia o współpracy 
zgodnie z ust. 4.
d) system obrotu ma siedzibę lub posiada 
zezwolenie wydane w kraju trzecim, w 
którym uważa się, że działają systemy 
AML/CFT (przeciwdziałania praniu 
brudnych pieniędzy/finansowaniu 
terroryzmu) są równoważne unijnym, 
zgodnie z kryteriami określonymi we 
wspólnym porozumieniu pomiędzy 
państwami członkowskimi w sprawie 
równoważności w odniesieniu do krajów 
trzecich zgodnie z dyrektywą 2005/60/WE.
3. Podczas przeprowadzania oceny, czy 
warunki, o których mowa w ust. 2, zostały 
spełnione EUNGiPW konsultuje się z:
a) właściwymi organami państwa 
członkowskiego, w którym system obrotu 
świadczy lub zamierza świadczyć usługi 
inwestycyjne i został wybrany przez system 
obrotu;
b) właściwymi organami 
odpowiedzialnymi za nadzór nad 
znajdującymi się w Unii partnerami 
centralnymi, którzy są obsługiwani lub 
mają być obsługiwani przez system 
obrotu;
c) odpowiednimi członkami ESBC państw 
członkowskich, w których system obrotu 
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świadczy lub zamierza świadczyć usługi 
rozliczeniowe, oraz z odpowiednimi 
członkami ESBC odpowiedzialnymi za 
sprawowanie nadzoru nad systemem 
obrotu, z którymi zostały zawarte 
uzgodnienia interoperacyjne;
d) bankami centralnymi emitującymi 
waluty Unii o największym znaczeniu dla 
instrumentów finansowych rozliczanych 
obecnie lub których rozliczenie jest 
planowane.
4. System obrotu, o którym mowa w ust. 1, 
składa swój wniosek do EUNGiPW. 
System obrotu będący wnioskodawcą 
przekazuje EUNGiPW wszystkie 
informacje uważane za niezbędne do jego 
uznania. W terminie 30 dni roboczych od 
otrzymania wniosku EUNGiPW ocenia 
kompletność wniosku. Jeśli wniosek nie 
jest kompletny EUNGiPW wyznacza 
termin, w którym system obrotu 
składający wniosek ma przedłożyć 
dodatkowe informacje. Decyzja o uznaniu 
podejmowana jest w oparciu o warunki 
określone w ust. 2 i jest niezależna od 
wszelkich ocen stanowiących podstawę 
decyzji o równoważności, o której mowa w 
art. 24. Przed podjęciem decyzji 
EUNGiPW przeprowadza konsultacje 
z organami i instytucjami, o których 
mowa w ust. 3. W ciągu 180 dni 
roboczych od przedłożenia kompletnego 
wniosku EUNGiPW na piśmie informuje 
system obrotu wnioskującego o uznanie 
czy wniosek o uznanie został przyjęty czy 
odrzucony i podaje pełne uzasadnienie 
swojej decyzji.
EUNGiPW publikuje na swojej stronie 
internetowej wykaz systemów obrotu 
uznanych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.
5. EUNGiPW, w porozumieniu z 
organami i instytucjami, o których mowa 
w ust. 3, dokonuje przeglądu decyzji 
o uznaniu systemu obrotu mającego 
siedzibę w państwie trzecim, jeżeli ten 
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system obrotu rozszerzył zakres swojej 
działalności i usług w Unii. Przegląd jest 
przeprowadzany zgodnie z ust. 2, 3 i 4. 
EUNGiPW może cofnąć decyzję 
o uznaniu tego systemu obrotu, jeżeli 
warunki i wymogi określone w ust. 2 nie 
są już spełniane oraz w sytuacji 
analogicznej do sytuacji opisanej w art. 
16.
6. Komisja może przyjąć akt wykonawczy 
zgodnie art. 5 rozporządzenia (UE) 
182/2011, stwierdzając, że ramy prawne 
i nadzorcze państwa trzeciego gwarantują, 
że systemy obrotu, które uzyskały 
zezwolenie w tym państwie trzecim, 
spełniają prawnie wiążące wymogi 
równoważne wymogom określonym 
w tytule IV niniejszego rozporządzeniu, że 
dane systemy obrotu podlegają 
skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu 
prawa prowadzonemu na bieżąco w tym 
państwie trzecim oraz że ramy prawne 
tego państwa trzeciego przewidują 
skuteczny równoważny system uznawania 
systemów obrotu, które uzyskały 
zezwolenie na mocy systemów prawnych 
państw trzecich.
7. EUNGiPW zawiera uzgodnienia o 
współpracy z odnośnymi właściwymi 
organami państw trzecich, których ramy 
prawne i nadzorcze uznano za 
równoważne z niniejszym 
rozporządzeniem zgodnie z ust. 3. 
Uzgodnienia te określają co najmniej:
a) mechanizm wymiany informacji między 
EUNGiPW a właściwymi organami 
danych państw trzecich, w tym dostęp do 
wszystkich informacji na temat systemów 
obrotu mających zezwolenie na 
działalność w państwach trzecich, o 
których przekazanie wystąpił EUNGiPW;
b) mechanizm szybkiego powiadamiania 
EUNGiPW w przypadkach, gdy właściwy 
organ państwa trzeciego uzna, że system 
obrotu, nad którym sprawuje nadzór, 
narusza warunki udzielonego mu 
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zezwolenia lub innych przepisów, których 
jest zobowiązany przestrzegać;
c) mechanizm szybkiego powiadamiania 
EUNGiPW przez właściwy organ państwa 
trzeciego w przypadkach, gdy system 
obrotu, nad którym taki organ sprawuje 
nadzór, uzyskał prawo do świadczenia 
usług rozliczeniowych na rzecz członków 
rozliczających lub klientów mających 
siedzibę w Unii;
d) procedury dotyczące koordynacji 
działalności nadzorczej, w tym, gdzie jest 
to stosowne, kontroli na miejscu.
8. W celu zapewnienia spójnego 
stosowania niniejszego artykułu 
EUNGiPW opracowuje projekt 
technicznych standardów regulacyjnych 
określających szczegółową treść 
informacji, jakie system obrotu musi 
przedstawić EUNGiPW w swoim wniosku 
o uznanie.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia 30 września 2012 r.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).
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Poprawka 545
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiot prowadzący rynek regulowany 
zapewnia, aby wszystkie transakcje 
dotyczące instrumentów pochodnych 
należących do klasy instrumentów 
pochodnych ogłoszonej jako podlegająca 
obowiązkowi rozliczania zgodnie z art. 4 
ust. 3 rozporządzenia [EMIR] zawierane 
na rynku regulowanym były rozliczane 
przez partnera centralnego.

Podmiot prowadzący rynek regulowany 
zapewnia, aby wszystkie transakcje 
dotyczące instrumentów pochodnych 
należących do klasy instrumentów 
pochodnych ogłoszonej jako podlegająca 
obowiązkowi rozliczania zgodnie z art. 5 
ust. 2 rozporządzenia [EMIR] zawierane 
na rynku regulowanym były rozliczane 
przez partnera centralnego.

Or. en

Poprawka 546
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje projekt 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia:

EUNGiPW opracowuje projekt 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia terminu wejścia w życie 
obowiązku obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
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contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously. This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Poprawka 547
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW opracowuje projekt 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia:

EUNGiPW opracowuje projekt 
wykonawczych standardów technicznych 
dotyczących określenia:

Or. en

Uzasadnienie

Kwalifikujące się pozagiełdowe instrumenty pochodne (zgodnie z opisem w niniejszym 
ustępie) podlegające wykładni rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego 
w odniesieniu do systemu rozliczeniowego CCP, należy również uznać za kwalifikujące się do 
obrotu na rynku regulowanym lub na MTF. Eksperci systemu rozliczeń CCP uważają, że jeśli 
kontrakt jest wystarczająco płynny, aby mógł być rozliczony przez partnerów centralnych, jest 
wystarczająco płynny, aby być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub na MTF. Takie 
podejście zagwarantuje, że wszystkie kwalifikujące się pozagiełdowe instrumenty pochodne 
będą przedmiotem przejrzystego i skutecznego obrotu i zostaną rozliczone w bezpiecznym 
procesie.

Poprawka 548
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) które z klas instrumentów pochodnych 
uznanych za podlegające obowiązkowi 
rozliczania zgodnie z art. 4 ust. 2 i 4 
rozporządzenia [ ] (EMIR) lub ich 
odnośne podzbiory powinny być 

skreślona
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przedmiotem obrotu wyłącznie w 
systemach, o których mowa w art. 24 ust. 
1;

Or. en

Poprawka 549
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) które z klas instrumentów pochodnych 
uznanych za podlegające obowiązkowi 
rozliczania zgodnie z art. 4 ust. 2 i 4 
rozporządzenia [ ] (EMIR) lub ich 
odnośne podzbiory powinny być 
przedmiotem obrotu wyłącznie w 
systemach, o których mowa w art. 24 ust. 
1;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Kwalifikujące się pozagiełdowe instrumenty pochodne (zgodnie z opisem w niniejszym 
ustępie) podlegające wykładni rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego 
w odniesieniu do systemu rozliczeniowego CCP, należy również uznać za kwalifikujące się do 
obrotu na rynku regulowanym lub na MTF. Eksperci systemu rozliczeń CCP uważają, że jeśli 
kontrakt jest wystarczająco płynny, aby mógł być rozliczony przez partnerów centralnych, jest 
wystarczająco płynny, aby być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub na MTF. Takie 
podejście zagwarantuje, że wszystkie kwalifikujące się pozagiełdowe instrumenty pochodne 
będą przedmiotem przejrzystego i skutecznego obrotu i zostaną rozliczone w bezpiecznym 
procesie.

Poprawka 550
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) które z klas instrumentów pochodnych 
uznanych za podlegające obowiązkowi 
rozliczania zgodnie z art. 4 ust. 2 i 4 
rozporządzenia [ ] (EMIR) lub ich odnośne
podzbiory powinny być przedmiotem 
obrotu wyłącznie w systemach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1;

a) które z klas instrumentów pochodnych 
uznanych za podlegające obowiązkowi 
rozliczania zgodnie z art. 5 ust. 2 i 4 
rozporządzenia [ ] (EMIR) lub ich odnośne 
podzbiory powinny być przedmiotem 
obrotu wyłącznie w systemach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1;

Or. en

Poprawka 551
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) daty wejścia w życie obowiązku obrotu. skreślona

Or. en

Poprawka 552
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) daty wejścia w życie obowiązku obrotu. b) daty lub dat wejścia w życie obowiązku 
obrotu, w tym stopniowe wprowadzanie 
w odniesieniu kategorii kontrahentów, do 
których obowiązek rozliczania ma 
zastosowanie;

Or. en

Uzasadnienie

W celu dostosowania obowiązku obrotu do obowiązku rozliczenia obowiązuje to samo 
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brzmienie co w art. 4 rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego.

Poprawka 553
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW przedkłada Komisji projekt 
wykonawczych standardów technicznych, 
o którym mowa w akapicie pierwszym, w 
terminie trzech miesięcy od przyjęcia przez 
Komisję wykonawczych standardów 
technicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 
rozporządzenia [ ] (EMIR).

EUNGiPW przedkłada Komisji projekt 
regulacyjnych standardów technicznych, o 
którym mowa w akapicie pierwszym, w 
terminie trzech miesięcy od przyjęcia przez 
Komisję regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z art. 5 ust. 2
rozporządzenia (UE) nr …/… [EMIR].

Or. en

Poprawka 554
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór muszą zostać 
dopuszczone do obrotu lub być 
przedmiotem obrotu przynajmniej na 
jednym rynku regulowanym, MTF lub 
OTF, o których mowa w art. 24 ust. 1, oraz

a) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór muszą zostać 
dopuszczone do obrotu lub być 
przedmiotem obrotu przynajmniej na 
jednym rynku regulowanym lub MTF, o 
których mowa w art. 24 ust. 1, oraz

Or. en

Poprawka 555
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór muszą zostać 
dopuszczone do obrotu lub być 
przedmiotem obrotu przynajmniej na 
jednym rynku regulowanym, MTF lub 
OTF, o których mowa w art. 24 ust. 1, oraz

a) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór muszą zostać 
dopuszczone do obrotu lub być 
przedmiotem obrotu przynajmniej na 
jednym rynku regulowanym lub MTF, o 
których mowa w art. 24 ust. 1, oraz

Or. en

Poprawka 556
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór muszą zostać 
dopuszczone do obrotu lub być 
przedmiotem obrotu przynajmniej na 
jednym rynku regulowanym, MTF lub 
OTF, o których mowa w art. 24 ust. 1, oraz

a) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór muszą zostać 
dopuszczone do obrotu lub być 
przedmiotem obrotu przynajmniej na 
jednym rynku regulowanym lub na MTF, o 
których mowa w art. 24 ust. 1, oraz

Or. en

Uzasadnienie

Pozagiełdowe instrumenty pochodne uznawane za kwalifikujące się do obowiązku rozliczenia 
przez partnerów centralnych w ramach rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku 
europejskiego powinny być automatycznie uznane za kwalifikujące się do obrotu na 
platformach wielostronnych w ramach dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 
finansowych (rynki regulowane lub MTF). Takie podejście jest zgodne z tym przyjętym w 
ramach amerykańskiej ustawy Dodd-Frank. Stosowność kontraktu do uznania go za 
kwalifikujący się do obrotu nie może być zależna od dodatkowych kryteriów płynności. 
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie infrastruktury rynku europejskiego, każdy kontrakt 
podlegający rozliczeniu przez partnerów centralnych powinien być uznany za wystarczająco 
unormowany i odpowiedni do wyceny ciągłej.

Poprawka 557
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór muszą zostać 
dopuszczone do obrotu lub być 
przedmiotem obrotu przynajmniej na 
jednym rynku regulowanym, MTF lub 
OTF, o których mowa w art. 24 ust. 1, oraz

a) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór muszą zostać 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym lub być przedmiotem obrotu 
przynajmniej na jednym rynku 
regulowanym, MTF lub OTF, o których 
mowa w art. 24 ust. 1, oraz

Or. en

Poprawka 558
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór muszą zostać 
dopuszczone do obrotu lub być 
przedmiotem obrotu przynajmniej na 
jednym rynku regulowanym, MTF lub 
OTF, o których mowa w art. 24 ust. 1, oraz

a) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór muszą zostać 
dopuszczone do obrotu lub być 
przedmiotem obrotu przynajmniej na 
jednym rynku regulowanym lub MTF, o 
których mowa w art. 24 ust. 1, oraz

Or. en

Uzasadnienie

Kwalifikujące się pozagiełdowe instrumenty pochodne (zgodnie z opisem w niniejszym 
ustępie) podlegające wykładni rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego 
w odniesieniu do systemu rozliczeniowego CCP, należy również uznać za kwalifikujące się do 
obrotu na rynku regulowanym lub na MTF. Eksperci systemu rozliczeń CCP uważają, że jeśli 
kontrakt jest wystarczająco płynny, aby mógł być rozliczony przez partnerów centralnych, jest 
wystarczająco płynny, aby być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub na MTF. Takie 
podejście zagwarantuje, że wszystkie kwalifikujące się pozagiełdowe instrumenty pochodne 
będą przedmiotem przejrzystego i skutecznego obrotu i zostaną rozliczone w bezpiecznym 
procesie.
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Poprawka 559
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór zostały uznane za 
posiadające dostateczną płynność na 
potrzeby obrotu wyłącznie w systemach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1.

b) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór zostały uznane za 
posiadające dostateczną płynność i mogące 
utrzymać dostateczną płynność na 
potrzeby obrotu wyłącznie w systemach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest zrozumienie, że instrumenty pochodne mogą posiadać płynność przez krótki okres 
czasu lecz nie na stałe. EUNGiPW powinien wziąć to pod uwagę w przypadku stosowania 
obowiązku obrotu.

Poprawka 560
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór zostały uznane za 
posiadające dostateczną płynność na 
potrzeby obrotu wyłącznie w systemach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1.

b) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór powinny być uznane za 
podlegające obowiązkowi rozliczania 
zgodnie z art. 4 ust. 2 i 4 rozporządzenia 
[ ] (EMIR).

Or. en

Uzasadnienie

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
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would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously. This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Poprawka 561
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór zostały uznane za 
posiadające dostateczną płynność na 
potrzeby obrotu wyłącznie w systemach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1.

b) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór powinny być uznane za 
podlegające obowiązkowi rozliczania 
przez partnerów centralnych zgodnie z art. 
4 ust. 2 i 4 rozporządzenia [ ] „EMIR”.

Or. en

Poprawka 562
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór zostały uznane za 
posiadające dostateczną płynność na 
potrzeby obrotu wyłącznie w systemach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1.

b) klasa instrumentów pochodnych lub ich 
odnośny podzbiór zostały uznane za 
posiadające dostateczną płynność na 
potrzeby obrotu wyłącznie w systemach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1; oraz

Or. de

Poprawka 563
Werner Langen



AM\901886PL.doc 161/192 PE489.477v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) musi umożliwiać kontrahentom 
niefinansowym skuteczne zarządzanie 
ryzykiem związanym z instrumentami 
pochodnymi będącymi przedmiotem 
obrotu pozagiełdowego, które podlegają 
obowiązkowi rozliczania, o którym mowa 
w art. [7/10] rozporządzenia [] (EMIR); 
oraz

Or. de

Uzasadnienie

Wyłączenie obowiązku rozliczania na korzyść firm niefinansowych umożliwi tym firmom 
skuteczne i zrównoważone zarządzanie ryzykiem za pośrednictwem strukturyzowanych 
transakcji, których nie można ustandaryzować, na rynkach pozagiełdowych, np. w celu 
ograniczenia ryzyka zmian cen towarów. W tym celu firmy te nadal muszą być w stanie 
poszukiwać instrumentów pochodnych dostosowanych do swoich szczególnych potrzeb na 
rynkach pozagiełdowych oraz zawierać transakcje, których przedmiotem są tego rodzaju 
instrumenty pochodne.

Poprawka 564
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) klasa instrumentów pochodnych lub 
ich odnośny podzbiór powinny być uznane 
za podlegające obowiązkowi rozliczania 
przez partnerów centralnych zgodnie z art. 
4 ust. 2 i 4 rozporządzenia [ ] (EMIR);

Or. en

Uzasadnienie

Pozagiełdowe instrumenty pochodne uznawane za kwalifikujące się do obowiązku rozliczenia 
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przez partnerów centralnych w ramach rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku 
europejskiego powinny być automatycznie uznane za kwalifikujące się do obrotu na 
platformach wielostronnych w ramach dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 
finansowych (rynki regulowane lub MTF). Takie podejście jest zgodne z tym przyjętym w 
ramach amerykańskiej ustawy Dodd-Frank. Stosowność kontraktu do uznania go za 
kwalifikujący się do obrotu nie może być zależna od dodatkowych kryteriów płynności. 
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie infrastruktury rynku europejskiego, każdy kontrakt 
podlegający rozliczeniu przez partnerów centralnych powinien być uznany za wystarczająco 
unormowany i odpowiedni do wyceny ciągłej.

Poprawka 565
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy opracowywaniu projektu 
wykonawczych standardów technicznych 
EUNGiPW uznaje, że klasa instrumentów 
pochodnych lub ich odnośny podzbiór 
posiadają dostateczną płynność na 
podstawie następujących kryteriów:

skreślony

a) średnia częstotliwość transakcji;
b) średnia wielkość transakcji;
c) liczba i typ aktywnych uczestników 
rynku;
Przed złożeniem projektu wykonawczych 
standardów technicznych do przyjęcia 
przez Komisję EUNGiPW przeprowadza 
konsultacje społeczne oraz, gdzie jest to 
stosowne, może konsultować się z 
właściwymi organami państw trzecich.

Or. en

Poprawka 566
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy opracowywaniu projektu 
wykonawczych standardów technicznych 
EUNGiPW uznaje, że klasa instrumentów 
pochodnych lub ich odnośny podzbiór 
posiadają dostateczną płynność na 
podstawie następujących kryteriów:

skreślony

a) średnia częstotliwość transakcji;
b) średnia wielkość transakcji;
c) liczba i typ aktywnych uczestników 
rynku;
Przed złożeniem projektu wykonawczych 
standardów technicznych do przyjęcia 
przez Komisję EUNGiPW przeprowadza 
konsultacje społeczne oraz, gdzie jest to 
stosowne, może konsultować się z 
właściwymi organami państw trzecich.

Or. en

Poprawka 567
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy opracowywaniu projektu 
wykonawczych standardów technicznych 
EUNGiPW uznaje, że klasa instrumentów 
pochodnych lub ich odnośny podzbiór 
posiadają dostateczną płynność na 
podstawie następujących kryteriów:

Przy opracowywaniu projektu 
wykonawczych standardów technicznych 
EUNGiPW uznaje, że klasa instrumentów 
pochodnych lub ich odnośny podzbiór 
posiadają dostateczną płynność i wielkości, 
w jakich mogą posiadać dostateczną 
płynność w obliczu szerokiego zakresu 
warunków rynkowych, na podstawie 
następujących kryteriów:

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka gwarantuje EUNGiPW możliwość poprawnej oceny płynności tych instrumentów 
pochodnych, wymaganej do uznania ich za podlegające obowiązkowi obrotu, w tym oceny 
szerszego zakresu czynników niż określono w pierwotnym wniosku. Dla przykładu, 
zastosowanie oceny średniej płynności oznaczałoby, że połowa instrumentów pochodnych 
byłaby uznana za niewystarczająco płynną do obrotu w systemach wielostronnych.

Poprawka 568
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy opracowywaniu projektu 
wykonawczych standardów technicznych 
EUNGiPW uznaje, że klasa instrumentów 
pochodnych lub ich odnośny podzbiór 
posiadają dostateczną płynność na 
podstawie następujących kryteriów:

Przy opracowywaniu projektu 
regulacyjnych standardów technicznych 
EUNGiPW uznaje, że klasa instrumentów 
pochodnych lub ich odnośny podzbiór 
posiadają dostateczną płynność, biorąc pod 
uwagę następujące kryteria:

Or. en

Poprawka 569
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) średnia częstotliwość transakcji; a) średnia częstotliwość i wielkość
transakcji;

Or. en

Poprawka 570
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) średnia częstotliwość transakcji; a) częstotliwość transakcji w obliczu 
szerokiego zakresu warunków rynkowych;

Or. en

Poprawka 571
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) średnia częstotliwość transakcji; a) częstotliwość transakcji w obliczu 
szerokiego zakresu warunków rynkowych, 
biorąc pod uwagę specyfikę, cykl życiowy i 
zamienność produktów w ramach 
kategorii instrumentów pochodnych;

Or. en

Uzasadnienie

Gwarantuje to EUNGiPW możliwość poprawnej oceny płynności tych instrumentów 
pochodnych, wymaganej do uznania ich za podlegające obowiązkowi obrotu, w tym oceny 
szerszego zakresu czynników niż określono w pierwotnym wniosku. Dla przykładu, 
zastosowanie oceny średniej płynności oznaczałoby, że połowa instrumentów pochodnych 
byłaby uznana za niewystarczająco płynną do obrotu w systemach wielostronnych.

Poprawka 572
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) średnia wielkość transakcji; b) średnia wielkość i rozkład wielkości 
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transakcji oraz częstotliwość transakcji o 
dużej skali;

Or. en

Poprawka 573
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) średnia wielkość transakcji; b) średnia wielkość transakcji, ekspozycja 
na ryzyko rynkowe transakcji oraz 
częstotliwość transakcji o dużej skali;

Or. en

Uzasadnienie

Gwarantuje to EUNGiPW możliwość poprawnej oceny płynności tych instrumentów 
pochodnych, wymaganej do uznania ich za podlegające obowiązkowi obrotu, w tym oceny 
szerszego zakresu czynników niż określono w pierwotnym wniosku. Dla przykładu, 
zastosowanie oceny średniej płynności oznaczałoby, że połowa instrumentów pochodnych 
byłaby uznana za niewystarczająco płynną do obrotu w systemach wielostronnych.

Poprawka 574
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) liczba i typ aktywnych uczestników 
rynku;

c) liczba, działalność handlowa, model 
rynku i typ aktywnych uczestników rynku;

Or. en
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Poprawka 575
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) liczba i typ aktywnych uczestników 
rynku;

c) liczba, działalność handlowa i typ 
aktywnych uczestników rynku;

Or. en

Poprawka 576
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wolumen transakcji instrumentami 
pochodnymi lub kategorią instrumentów 
pochodnych wraz z liczbą i rodzajem 
systemów dostępnych do obrotu i zdolność 
systemu obrotu do obsługi obecnych 
wolumenów.

Or. en

Poprawka 577
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) rodzaj i liczba kontrahentów 
prowadzących działalność lub takich, co 
do których można oczekiwać, że będą 
prowadzić działalność na rynku 
odpowiedniej kategorii kontraktów 
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dotyczących instrumentów pochodnych;

Or. en

Poprawka 578
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) cechy instrumentu pochodnego, w 
szczególności z uwzględnieniem tego, czy 
są one dostosowane do szczególnych 
potrzeb lub czy służą do celów 
zabezpieczenia zgodnie z definicją 
EUNGiPW/Komisji UE w ramach 
regulacji (EMIR).

Or. de

Uzasadnienie

Struktura instrumentów pochodnych, które nie są stosowane przez firmy niefinansowe do 
celów zabezpieczenia, zasadniczo odzwierciedla m.in. czas trwania oraz wolumen transakcji 
podstawowej podlegającej zabezpieczeniu. W poprawce wyjaśniono, że transakcje, których 
nie da się ustandaryzować, nie są dostatecznie płynne i w związku z tym nie nadają się do 
tego, aby zawierać je na rynku regulowanym, MTF.

Poprawka 579
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) porównanie ze wszystkimi działaniami 
w zakresie obrotu instrumentami 
pochodnymi w ramach kategorii aktywów;

Or. en
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Uzasadnienie

Gwarantuje to EUNGiPW możliwość poprawnej oceny płynności tych instrumentów 
pochodnych, wymaganej do uznania ich za podlegające obowiązkowi obrotu, w tym oceny 
szerszego zakresu czynników niż określono w pierwotnym wniosku. Dla przykładu, 
zastosowanie oceny średniej płynności oznaczałoby, że połowa instrumentów pochodnych 
byłaby uznana za niewystarczająco płynną do obrotu w systemach wielostronnych.

Poprawka 580
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) prawdopodobny wpływ na 
kształtowanie się różnic pomiędzy ceną 
kupna a ceną sprzedaży i zapewnienie 
płynności;

Or. en

Poprawka 581
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) inne czynniki mające wpływ na 
płynność charakterystyczne dla danej 
kategorii instrumentów pochodnych.

Or. en

Poprawka 582
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) specyfika bieżącej działalności 
handlowej i wpływ na płynność, jeśli 
obecna działalność handlowa nie może 
być kontynuowana;

Or. en

Uzasadnienie

Gwarantuje to EUNGiPW możliwość poprawnej oceny płynności tych instrumentów 
pochodnych, wymaganej do uznania ich za podlegające obowiązkowi obrotu, w tym oceny 
szerszego zakresu czynników niż określono w pierwotnym wniosku. Dla przykładu, 
zastosowanie oceny średniej płynności oznaczałoby, że połowa instrumentów pochodnych 
byłaby uznana za niewystarczająco płynną do obrotu w systemach wielostronnych.

Poprawka 583
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera cc)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) adekwatność wprowadzania 
obowiązku obrotu według produktu lub 
rodzaju uczestnika rynku;

Or. en

Poprawka 584
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera cc)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) inne czynniki mające wpływ na 
płynność produktu charakterystyczne dla 
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danej kategorii instrumentów 
pochodnych.

Or. en

Uzasadnienie

Gwarantuje to EUNGiPW możliwość poprawnej oceny płynności tych instrumentów 
pochodnych, wymaganej do uznania ich za podlegające obowiązkowi obrotu, w tym oceny 
szerszego zakresu czynników niż określono w pierwotnym wniosku. Dla przykładu, 
zastosowanie oceny średniej płynności oznaczałoby, że połowa instrumentów pochodnych 
byłaby uznana za niewystarczająco płynną do obrotu w systemach wielostronnych.

Poprawka 585
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) prawdopodobny wpływ na podmioty 
niefinansowe; obowiązek obrotu nie 
powinien być nakładany, jeśli istnieje 
ryzyko istotnego naruszenia płynności lub 
działalności handlowej podmiotów 
niefinansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to konieczne, w celu dostosowania się do zapisu wyłączającego podmioty niefinansowe w 
ramach rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego oraz późniejszych 
problemów, jakie mogą napotkać podmioty niefinansowe w przypadku nałożenia obowiązku 
obrotu na produkt, co skutkuje spadkiem znaczenia działalności animatorów rynku w 
odniesieniu do produktu, skutecznie wyłączając ich z rynku.

Poprawka 586
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed złożeniem projektu wykonawczych 
standardów technicznych do przyjęcia 
przez Komisję EUNGiPW przeprowadza 
konsultacje społeczne oraz, gdzie jest to 
stosowne, może konsultować się z 
właściwymi organami państw trzecich.

Przed złożeniem projektu regulacyjnych 
standardów technicznych do przyjęcia 
przez Komisję EUNGiPW przeprowadza 
konsultacje społeczne oraz, gdzie jest to 
stosowne, może konsultować się z 
właściwymi organami państw trzecich.

Or. en

Poprawka 587
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed złożeniem projektu wykonawczych 
standardów technicznych do przyjęcia 
przez Komisję EUNGiPW przeprowadza 
konsultacje społeczne oraz, gdzie jest to 
stosowne, może konsultować się z 
właściwymi organami państw trzecich.

Przed złożeniem projektu wykonawczych 
standardów technicznych do przyjęcia 
przez Komisję EUNGiPW przeprowadza 
konsultacje społeczne oraz, gdzie jest to 
stosowne, może konsultować się z 
właściwymi organami państw trzecich.
Przy opracowywaniu projektu 
regulacyjnych standardów technicznych 
EUNGiPW uznaje, że klasa instrumentów 
pochodnych lub ich odnośny podzbiór 
posiadają jedynie dostateczną płynność w 
ramach transakcji poniżej konkretnej 
wielkości.

Or. en

Uzasadnienie

Gwarantuje to EUNGiPW możliwość poprawnej oceny płynności tych instrumentów 
pochodnych, wymaganej do uznania ich za podlegające obowiązkowi obrotu, w tym oceny 
szerszego zakresu czynników niż określono w pierwotnym wniosku. Dla przykładu, 
zastosowanie oceny średniej płynności oznaczałoby, że połowa instrumentów pochodnych 
byłaby uznana za niewystarczająco płynną do obrotu w systemach wielostronnych.



AM\901886PL.doc 173/192 PE489.477v01-00

PL

Poprawka 588
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgodnie z kryteriami określonymi w 
ust. 2 i po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych EUNGiPW z własnej 
inicjatywy określa klasy instrumentów 
pochodnych lub poszczególne kontrakty 
pochodne, które powinny podlegać 
obowiązkowi obrotu w systemach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1, a dla 
których żaden partner centralny nie 
otrzymał jeszcze zatwierdzenia na mocy 
art. 10 lub art. 11 rozporządzenia ----/----
(EMIR), lub które nie zostały dopuszczone 
do obrotu i nie są przedmiotem obrotu w 
systemie, o którym mowa w art. 24 ust. 1, 
oraz powiadamia o nich Komisję.

skreślony

Po przekazaniu przez EUNGiPW 
powiadomienia Komisja może 
opublikować wezwanie do opracowania 
wniosków dotyczących obrotu tymi 
instrumentami pochodnymi w systemach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1.

Or. en

Poprawka 589
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgodnie z kryteriami określonymi w 
ust. 2 i po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych EUNGiPW z własnej 
inicjatywy określa klasy instrumentów 
pochodnych lub poszczególne kontrakty 

skreślony
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pochodne, które powinny podlegać 
obowiązkowi obrotu w systemach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1, a dla 
których żaden partner centralny nie 
otrzymał jeszcze zatwierdzenia na mocy 
art. 10 lub art. 11 rozporządzenia ----/----
(EMIR), lub które nie zostały dopuszczone 
do obrotu i nie są przedmiotem obrotu w 
systemie, o którym mowa w art. 24 ust. 1, 
oraz powiadamia o nich Komisję.
Po przekazaniu przez EUNGiPW 
powiadomienia Komisja może 
opublikować wezwanie do opracowania 
wniosków dotyczących obrotu tymi 
instrumentami pochodnymi w systemach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1.

Or. en

Poprawka 590
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 2 
i po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych EUNGiPW z własnej 
inicjatywy określa klasy instrumentów 
pochodnych lub poszczególne kontrakty 
pochodne, które powinny podlegać 
obowiązkowi obrotu w systemach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1, a dla 
których żaden partner centralny nie 
otrzymał jeszcze zatwierdzenia na mocy 
art. 10 lub art. 11 rozporządzenia ----/----
(EMIR), lub które nie zostały dopuszczone 
do obrotu i nie są przedmiotem obrotu w 
systemie, o którym mowa w art. 24 ust. 1, 
oraz powiadamia o nich Komisję.

skreślony

Or. en
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Poprawka 591
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 2 
i po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych EUNGiPW z własnej 
inicjatywy określa klasy instrumentów 
pochodnych lub poszczególne kontrakty 
pochodne, które powinny podlegać 
obowiązkowi obrotu w systemach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1, a dla 
których żaden partner centralny nie 
otrzymał jeszcze zatwierdzenia na mocy 
art. 10 lub art. 11 rozporządzenia ----/----
(EMIR), lub które nie zostały dopuszczone 
do obrotu i nie są przedmiotem obrotu w 
systemie, o którym mowa w art. 24 ust. 1, 
oraz powiadamia o nich Komisję.

Zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 2 
i po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych EUNGiPW z własnej 
inicjatywy określa klasy instrumentów 
pochodnych lub poszczególne kontrakty 
pochodne, które powinny podlegać 
obowiązkowi obrotu w systemach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1, a dla 
których żaden partner centralny nie 
otrzymał jeszcze zatwierdzenia na mocy 
art. 14 lub art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
----/---- (EMIR), lub które nie zostały 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym i nie są przedmiotem obrotu 
w systemie, o którym mowa w art. 24 ust. 
1, oraz powiadamia o nich Komisję.

Or. en

Poprawka 592
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po przekazaniu przez EUNGiPW 
powiadomienia Komisja może 
opublikować wezwanie do opracowania 
wniosków dotyczących obrotu tymi 
instrumentami pochodnymi w systemach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1.

skreślony

Or. en
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Poprawka 593
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. EUNGiPW przedkłada Komisji, zgodnie 
z ust. 1, nowy projekt wykonawczych 
standardów technicznych w celu zmiany, 
zawieszenia lub odwołania 
dotychczasowych wykonawczych 
standardów technicznych zawsze, gdy 
zachodzi istotna zmiana w zakresie 
kryteriów określonych w ust. 2. Przed 
podjęciem tego kroku EUNGiPW może, 
gdzie jest to stosowne, konsultować się z 
właściwymi organami państw trzecich. 
Przed podjęciem tego kroku EUNGiPW 
może, gdzie jest to stosowne, konsultować 
się z właściwymi organami państw 
trzecich. Komisja jest uprawniona do 
zmiany, zawieszenia lub odwołania 
dotychczasowych wykonawczych 
standardów technicznych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

skreślony

Or. en

Poprawka 594
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. EUNGiPW przedkłada Komisji, zgodnie 
z ust. 1, nowy projekt wykonawczych 
standardów technicznych w celu zmiany, 
zawieszenia lub odwołania 
dotychczasowych wykonawczych 
standardów technicznych zawsze, gdy 

skreślony
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zachodzi istotna zmiana w zakresie 
kryteriów określonych w ust. 2. Przed 
podjęciem tego kroku EUNGiPW może, 
gdzie jest to stosowne, konsultować się z 
właściwymi organami państw trzecich. 
Przed podjęciem tego kroku EUNGiPW 
może, gdzie jest to stosowne, konsultować 
się z właściwymi organami państw 
trzecich. Komisja jest uprawniona do 
zmiany, zawieszenia lub odwołania 
dotychczasowych wykonawczych 
standardów technicznych zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 595
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisji przyznaje się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych określających kryteria, o 
których mowa w ust. 2 lit. b), które mają 
zostać przyjęte zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia UE 1095/2010. 
EUNGiPW przedkłada Komisji projekty 
tych regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia --/--/--.

skreślony

Or. en

Poprawka 596
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisji przyznaje się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych określających kryteria, o 
których mowa w ust. 2 lit. b), które mają 
zostać przyjęte zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia UE 1095/2010. 
EUNGiPW przedkłada Komisji projekty 
tych regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia --/--/--.

skreślony

Or. en

Poprawka 597
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niedyskryminacyjny dostęp do rozliczeń 
dla instrumentów finansowych

skreślony

Or. en

Poprawka 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] 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 
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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. Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Poprawka 599
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies. The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues. This would significantly weaken Europe’s infrastructures. In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements. As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it. It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Poprawka 600
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden. Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben. Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann. Es gibt 
keine vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch 
Art. 28 MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Poprawka 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wbrew opinii Komisji otwarty dostęp zwiększyłby przede wszystkim ryzyko systemowe w 
sektorze wymienionych instrumentów pochodnych. Wnioski ustawodawcze napędzają 
wzajemne relacje i sprzyjają fragmentacji infrastruktur rynkowych o dużym znaczeniu 
systemowym jak np. partnerzy centralni. Fragmentacja może mieć negatywne skutki w 
odniesieniu do nadzoru i zarządzania ryzykiem. Celem przepisów dotyczących otwartego 
dostępu do instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 
jest fragmentacja płynności obrotu na rynkach regulowanych.
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Poprawka 602
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 603
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 8 rozporządzenia 
[ ] (EMIR), partner centralny przyjmuje 
instrumenty finansowe do rozliczenia w 
sposób niedyskryminacyjny i przejrzysty, 
w tym w zakresie wymogów dotyczących 
zabezpieczenia oraz opłat związanych z 
dostępem, bez względu na system obrotu, 
w którym realizowana jest transakcja. 
Oznacza to w szczególności zapewnienie 
systemowi obrotu prawa do 
niedyskryminacyjnego traktowania jeśli 
chodzi o sposób, w jaki kontrakty będące 
przedmiotem obrotu na jego platformach 
są traktowane pod względem wymogów 
dotyczących zabezpieczenia, nettingu 
ekonomicznie równoważnych kontraktów 
oraz krzyżowego uzupełniania 
zabezpieczenia ze skorelowanymi 
kontraktami rozliczanymi przez tego 
samego partnera centralnego. Partner 
centralny może zażądać, aby system obrotu 
spełniał uzasadnione wymogi operacyjne i 
techniczne ustanowione przez partnera 
centralnego. Wymogu tego nie stosuje się 
do umów obejmujących instrumenty 
pochodne, które już podlegają obowiązkom 

1. Bez uszczerbku dla art. 8 rozporządzenia 
[ ] (EMIR), partner centralny przyjmuje 
zbywalne papiery wartościowe i 
instrumenty rynku pieniężnego do 
rozliczenia w sposób niedyskryminacyjny i 
przejrzysty, w tym w zakresie wymogów 
dotyczących zabezpieczenia oraz opłat 
związanych z dostępem, bez względu na 
system obrotu, w którym realizowana jest 
transakcja. Oznacza to w szczególności 
zapewnienie systemowi obrotu prawa do 
niedyskryminacyjnego traktowania. Partner 
centralny może zażądać, aby system obrotu 
spełniał uzasadnione wymogi operacyjne i 
techniczne ustanowione przez partnera 
centralnego. Wymogu tego nie stosuje się 
do umów obejmujących instrumenty 
pochodne, które już podlegają obowiązkom 
w zakresie dostępu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia [EMIR]. Dostęp systemu 
obrotu do partnerów centralnych zgodnie 
z niniejszym artykułem udzielany jest 
wyłącznie pod warunkiem, że dostęp taki 
nie wymaga interoperacyjności ani nie 
zagraża sprawnemu i poprawnemu 
funkcjonowaniu rynków, lub miałby 
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w zakresie dostępu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia [EMIR].

negatywne skutki dla ryzyka systemowego.

Or. en

Poprawka 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 8 rozporządzenia 
[ ] (EMIR), partner centralny przyjmuje 
instrumenty finansowe do rozliczenia w 
sposób niedyskryminacyjny i przejrzysty, 
w tym w zakresie wymogów dotyczących 
zabezpieczenia oraz opłat związanych z 
dostępem, bez względu na system obrotu, 
w którym realizowana jest transakcja. 
Oznacza to w szczególności zapewnienie 
systemowi obrotu prawa do 
niedyskryminacyjnego traktowania jeśli 
chodzi o sposób, w jaki kontrakty będące 
przedmiotem obrotu na jego platformach są 
traktowane pod względem wymogów 
dotyczących zabezpieczenia, nettingu 
ekonomicznie równoważnych kontraktów 
oraz krzyżowego uzupełniania 
zabezpieczenia ze skorelowanymi 
kontraktami rozliczanymi przez tego 
samego partnera centralnego. Partner 
centralny może zażądać, aby system obrotu 
spełniał uzasadnione wymogi operacyjne i 
techniczne ustanowione przez partnera 
centralnego. Wymogu tego nie stosuje się 
do umów obejmujących instrumenty 
pochodne, które już podlegają obowiązkom 
w zakresie dostępu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia [EMIR].

1. Bez uszczerbku dla art. 8 rozporządzenia 
[ ] (EMIR), partner centralny przyjmuje 
instrumenty finansowe do rozliczenia w 
sposób niedyskryminacyjny i przejrzysty, 
w tym w zakresie wymogów dotyczących 
zabezpieczenia oraz opłat związanych z 
dostępem, bez względu na system obrotu, 
w którym realizowana jest transakcja, pod 
warunkiem, że dostęp taki nie zagraża 
sprawnemu i poprawnemu 
funkcjonowaniu partnerów centralnych, 
lub funkcjonowaniu rynków, powodując 
negatywne skutki dla ryzyka systemowego.
Oznacza to w szczególności zapewnienie 
systemowi obrotu prawa do 
niedyskryminacyjnego traktowania jeśli 
chodzi o sposób, w jaki kontrakty będące 
przedmiotem obrotu na jego platformach są 
traktowane pod względem wymogów 
dotyczących zabezpieczenia, nettingu 
ekonomicznie równoważnych kontraktów 
oraz krzyżowego uzupełniania 
zabezpieczenia ze skorelowanymi 
kontraktami rozliczanymi przez tego 
samego partnera centralnego. Partner 
centralny może zażądać, aby system obrotu 
spełniał uzasadnione wymogi operacyjne i 
techniczne ustanowione przez partnera 
centralnego, pod warunkiem, że partnerzy 
centralni oferują procedury i standardy 
komunikacji akceptowane na skalę 
międzynarodową. Wymogu tego nie 
stosuje się do umów obejmujących 
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instrumenty pochodne, które już podlegają 
obowiązkom w zakresie dostępu zgodnie z 
art. 8 rozporządzenia [EMIR].

Or. en

Poprawka 605
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 8
rozporządzenia [ ] (EMIR), partner 
centralny przyjmuje instrumenty finansowe 
do rozliczenia w sposób 
niedyskryminacyjny i przejrzysty, w tym w 
zakresie wymogów dotyczących
zabezpieczenia oraz opłat związanych z 
dostępem, bez względu na system obrotu, 
w którym realizowana jest transakcja. 
Oznacza to w szczególności zapewnienie 
systemowi obrotu prawa do 
niedyskryminacyjnego traktowania jeśli 
chodzi o sposób, w jaki kontrakty będące 
przedmiotem obrotu na jego platformach są 
traktowane pod względem wymogów 
dotyczących zabezpieczenia, nettingu 
ekonomicznie równoważnych kontraktów 
oraz krzyżowego uzupełniania 
zabezpieczenia ze skorelowanymi 
kontraktami rozliczanymi przez tego 
samego partnera centralnego. Partner 
centralny może zażądać, aby system obrotu 
spełniał uzasadnione wymogi operacyjne i 
techniczne ustanowione przez partnera 
centralnego. Wymogu tego nie stosuje się 
do umów obejmujących instrumenty 
pochodne, które już podlegają obowiązkom 
w zakresie dostępu zgodnie z art. 8 
rozporządzenia [EMIR].

1. Bez uszczerbku dla art. 7
rozporządzenia (UE) nr .../... (EMIR), 
partner centralny przyjmuje instrumenty 
finansowe do rozliczenia w sposób 
niedyskryminacyjny i przejrzysty, w tym w 
zakresie wymogów dotyczących 
zabezpieczenia oraz opłat związanych z 
dostępem, bez względu na system obrotu, 
w którym realizowana jest transakcja. 
Oznacza to w szczególności zapewnienie 
systemowi obrotu prawa do 
niedyskryminacyjnego traktowania jeśli 
chodzi o sposób, w jaki kontrakty będące 
przedmiotem obrotu na jego platformach są 
traktowane pod względem wymogów 
dotyczących zabezpieczenia, nettingu 
ekonomicznie równoważnych kontraktów 
oraz krzyżowego uzupełniania 
zabezpieczenia ze skorelowanymi 
kontraktami rozliczanymi przez tego 
samego partnera centralnego. Partner 
centralny może zażądać, aby system obrotu 
spełniał uzasadnione wymogi operacyjne i 
techniczne ustanowione przez partnera 
centralnego. Wymogu tego nie stosuje się 
do umów obejmujących instrumenty 
pochodne, które już podlegają obowiązkom 
w zakresie dostępu zgodnie z art. 7
rozporządzenia (UE) nr .../... [EMIR].

Or. en



PE489.477v01-00 184/192 AM\901886PL.doc

PL

Poprawka 606
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 8 rozporządzenia 
[ ] (EMIR), partner centralny przyjmuje 
instrumenty finansowe do rozliczenia w 
sposób niedyskryminacyjny i przejrzysty, 
w tym w zakresie wymogów dotyczących 
zabezpieczenia oraz opłat związanych z 
dostępem, bez względu na system obrotu, 
w którym realizowana jest transakcja. 
Oznacza to w szczególności zapewnienie 
systemowi obrotu prawa do 
niedyskryminacyjnego traktowania jeśli 
chodzi o sposób, w jaki kontrakty będące 
przedmiotem obrotu na jego platformach są 
traktowane pod względem wymogów 
dotyczących zabezpieczenia, nettingu 
ekonomicznie równoważnych kontraktów 
oraz krzyżowego uzupełniania 
zabezpieczenia ze skorelowanymi 
kontraktami rozliczanymi przez tego 
samego partnera centralnego. Partner 
centralny może zażądać, aby system obrotu 
spełniał uzasadnione wymogi operacyjne i 
techniczne ustanowione przez partnera 
centralnego. Wymogu tego nie stosuje się 
do umów obejmujących instrumenty 
pochodne, które już podlegają 
obowiązkom w zakresie dostępu zgodnie z 
art. 8 rozporządzenia [EMIR].

1. Bez uszczerbku dla art. 8 rozporządzenia 
[ ] (EMIR), partner centralny przyjmuje 
instrumenty finansowe do rozliczenia w 
sposób niedyskryminacyjny i przejrzysty, 
w tym w zakresie wymogów dotyczących 
zabezpieczenia oraz opłat związanych z 
dostępem, bez względu na system obrotu, 
w którym realizowana jest transakcja. 
Oznacza to w szczególności zapewnienie 
systemowi obrotu prawa do 
niedyskryminacyjnego traktowania jeśli 
chodzi o sposób, w jaki kontrakty będące 
przedmiotem obrotu na jego platformach są 
traktowane pod względem wymogów 
dotyczących zabezpieczenia, nettingu 
ekonomicznie równoważnych kontraktów
oraz krzyżowego uzupełniania 
zabezpieczenia ze skorelowanymi 
kontraktami rozliczanymi przez tego 
samego partnera centralnego. Partner 
centralny może zażądać, aby system obrotu 
spełniał uzasadnione wymogi operacyjne i 
techniczne ustanowione przez partnera 
centralnego.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to środek ogólny, który powinien być spójnie stosowany we wszystkich dziedzinach.



AM\901886PL.doc 185/192 PE489.477v01-00

PL

Poprawka 607
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Partner centralny udziela systemowi 
obrotu pisemnej odpowiedzi w terminie 
trzech miesięcy, udzielając dostępu, pod 
warunkiem, że odnośny właściwy organ 
nie odmówił dostępu zgodnie z ust. 4, lub 
odmawiając dostępu. Partner centralny 
może odmówić dostępu wyłącznie na 
podstawie warunków określonych w ust. 6. 
W przypadku odmowy dostępu partner 
centralny przedstawia w swojej 
odpowiedzi wyczerpujące uzasadnienie 
oraz informuje właściwy organ na piśmie o 
decyzji. Partner centralny zapewnia dostęp 
w terminie trzech miesięcy od udzielenia 
pozytywnej odpowiedzi na wniosek o 
udzielenie dostępu.

3. Partner centralny udziela systemowi 
obrotu pisemnej odpowiedzi w terminie 
trzech miesięcy, udzielając dostępu, pod 
warunkiem, że odnośny właściwy organ 
nie odmówił dostępu zgodnie z ust. 4, lub 
odmawiając dostępu. Partner centralny 
może odmówić dostępu wyłącznie na 
podstawie warunków określonych w ust. 6. 
W przypadku odmowy dostępu partner 
centralny przedstawia w swojej 
odpowiedzi wyczerpujące uzasadnienie 
oraz informuje właściwy organ na piśmie o 
decyzji. Partner centralny zapewnia dostęp 
w terminie dwunastu miesięcy od 
udzielenia pozytywnej odpowiedzi na 
wniosek o udzielenie dostępu.

Wszelkie powiązane koszty wynikające z 
ust. 1–3 są ponoszone przez system obrotu 
ubiegający się o dostęp, jeśli partner 
centralny i system obrotu ubiegający się o 
dostęp nie uzgodnili inaczej.

Or. en

Poprawka 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Partner centralny udziela systemowi 
obrotu pisemnej odpowiedzi w terminie 
trzech miesięcy, udzielając dostępu, pod 
warunkiem, że odnośny właściwy organ 
nie odmówił dostępu zgodnie z ust. 4, lub 

3. Partner centralny udziela systemowi 
obrotu pisemnej odpowiedzi w terminie 
trzech miesięcy, udzielając dostępu, pod 
warunkiem, że odnośny właściwy organ 
nie odmówił dostępu zgodnie z ust. 4, lub 
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odmawiając dostępu. Partner centralny 
może odmówić dostępu wyłącznie na 
podstawie warunków określonych w ust. 6. 
W przypadku odmowy dostępu partner 
centralny przedstawia w swojej 
odpowiedzi wyczerpujące uzasadnienie 
oraz informuje właściwy organ na piśmie o 
decyzji. Partner centralny zapewnia dostęp 
w terminie trzech miesięcy od udzielenia 
pozytywnej odpowiedzi na wniosek o 
udzielenie dostępu.

odmawiając dostępu. Partner centralny 
może odmówić dostępu wyłącznie w 
oparciu o kompleksową analizę ryzyka i 
na podstawie warunków określonych w 
ust. 6. W przypadku odmowy dostępu
partner centralny przedstawia w swojej 
odpowiedzi wyczerpujące uzasadnienie 
oraz informuje właściwy organ na piśmie o 
decyzji. Partner centralny zapewnia dostęp 
w terminie trzech miesięcy od udzielenia 
pozytywnej odpowiedzi na wniosek o 
udzielenie dostępu.

Or. en

Poprawka 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli partner centralny odmawia 
dostępu do systemu obrotu na podstawie 
ust. 3 powiadamia on właściwy organ, 
który dokonuje przeglądu tej decyzji w 
celu zapewnienia jej zgodności z ust. 1 i 3. 
Jeśli właściwy organ podejmie decyzje, że 
partner centralny nie działał zgodnie z ust. 
1 i 3, powiadamia on partnera 
centralnego, system obrotu i właściwy 
organ systemu obrotu o swojej decyzji i 
nakazuje partnerowi centralnemu 
umożliwienie dostępu w okresie trzech 
miesięcy.

Or. en

Poprawka 610
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ kompetentny w 
odniesieniu do partnera centralnego może 
odmówić systemowi obrotu dostępu do 
partnera centralnego wyłącznie wtedy, 
gdy dostęp taki stwarzałby zagrożenie dla 
sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków finansowych. 
Jeżeli właściwy organ odmawia dostępu 
na tej podstawie, wydaje swoją decyzję w 
terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
wniosku, o którym mowa w ust. 2, i 
przedstawia partnerowi centralnemu oraz 
systemowi obrotu wyczerpujące
uzasadnienie, w tym dowody, na których 
oparta została decyzja.

4. W przypadku zbywalnych papierów 
wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego właściwy organ kompetentny 
w odniesieniu do systemu obrotu może 
odmówić dostępu do systemu obrotu 
wyłącznie wtedy, gdy dostęp taki 
stwarzałby zagrożenie dla sprawnego i 
prawidłowego funkcjonowania rynków. W 
przypadku innych instrumentów dostęp do 
systemu obrotu określa właściwy organ 
kompetentny w odniesieniu do systemu 
obrotu na podstawie następujących 
kryteriów:

i) fragmentacji płynności;
ii) ryzyka operacyjnego i złożoności;
iii) liczby partnerów centralnych 
mających obecnie dostęp do systemu;
iv) potencjalnego wpływu na sprawne i 
prawidłowe funkcjonowanie rynku.
Decyzja właściwego organu 
kompetentnego w odniesieniu do systemu 
obrotu jest podejmowana w terminie 2 
miesięcy od daty otrzymania wniosku 
partnera centralnego, zaś sprawozdanie z 
rynku docelowego jest składane w 
terminie jednego miesiąca od daty 
wniosku. O decyzji informuje się system 
obrotu, partnera centralnego i 
EUNGiPW.

Or. en

Uzasadnienie

Zbyt duża liczba partnerów centralnych mających dostęp do systemu zwiększy systemową 
złożoność operacyjną, a fragmentacja płynności może zwiększyć ogólny poziom ryzyka. 
Ponadto im większa liczba partnerów centralnych łączy się z systemem tym mniej korzyści 
skali mogą osiągnąć klienci i instytucje. Proponowane procedury pomogą wybrać najbardziej 
odpowiednie powiązania w odniesieniu do każdej platformy obrotu.
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Poprawka 611
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku jakiegokolwiek sporu 
między właściwymi organami, spory te są 
rozstrzygane przez EUNGiPW zgodnie z 
art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dostosowuje procedurę dostępu do procedury zawartej w tekście EMIR, 
nadając EUNGiPW wiążące uprawnienia mediacyjne w odniesieniu do rozstrzygania sporów 
pomiędzy właściwymi organami. Biorąc pod uwagę subiektywny charakter niektórych 
kryteriów, jest to szczególnie istotna kwestia.

Poprawka 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeśli system obrotu i partner centralny 
nie mają siedziby w tym samym państwie 
członkowskim, właściwy organ 
kompetentny w odniesieniu do partnera 
centralnego konsultuje się z właściwym 
organem kompetentnym w odniesieniu do 
systemu obrotu zanim podejmie decyzję o 
odmowie dostępu do systemu obrotu 
zgodnie z ust. 3a i 4, i przedstawia 
wyczerpujące uzasadnienie swojej decyzji 
na piśmie. Jeżeli właściwy organ 
kompetentny w odniesieniu do systemu 
obrotu nie zgadza się decyzją z właściwego 
organu kompetentnego w odniesieniu do 
partnera centralnego zgodnie z ust. 3a i 4, 
każdy właściwy organ może skierować 
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sprawę do EUNGiPW, który może podjąć 
działania zgodne z uprawnieniami 
przyznanymi mu na mocy art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 614
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, po konsultacji z 
EUNGiPW i zgodnie z art. 41, środki 
określające:

Or. pl

Poprawka 615
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki odmowy dostępu przez partnera 
centralnego, w tym warunki sformułowane 
w oparciu o wolumen transakcji, liczbę i 
typ użytkowników lub inne czynniki 
stwarzające nadmierne ryzyko.

a) warunki odmowy dostępu przez partnera 
centralnego jedynie w przypadku gdy taki 
dostęp zagroziłby sprawnemu i 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
lub miałby negatywne skutki dla ryzyka 
systemowego.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dostosowuje procedurę dostępu do procedury zawartej w tekście EMIR.

Poprawka 616
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki odmowy dostępu przez partnera 
centralnego, w tym warunki sformułowane 
w oparciu o wolumen transakcji, liczbę i 
typ użytkowników lub inne czynniki 
stwarzające nadmierne ryzyko.

a) warunki odmowy dostępu przez partnera 
centralnego, dla zbywalnych papierów 
wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego, w tym warunki sformułowane 
w oparciu o wolumen transakcji, liczbę i 
typ użytkowników lub inne czynniki 
stwarzające nadmierne ryzyko.

Or. en

Poprawka 617
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki odmowy dostępu przez partnera 
centralnego, w tym warunki sformułowane 

a) warunki odmowy dostępu przez partnera 
centralnego, które są przejrzyste, 
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w oparciu o wolumen transakcji, liczbę i 
typ użytkowników lub inne czynniki 
stwarzające nadmierne ryzyko.

obiektywne, proporcjonalne i 
niedyskryminujące oraz obejmują warunki 
sformułowane w oparciu o to, czy dostęp 
do partnera centralnego w sposób 
wyraźny i znaczący naruszyłby sprawne i 
prawidłowe funkcjonowanie partnera 
centralnego, lub funkcjonowanie rynków, 
powodując zagrożenia systemowe.

Or. en

Poprawka 618
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunki udzielania dostępu, w tym 
poufność przekazywanych informacji 
odnośnie do instrumentów finansowych w 
fazie rozwoju, niedyskryminacyjne i 
przejrzyste informacje na temat opłat z 
tytułu rozliczeń, wymogów w zakresie 
zabezpieczeń oraz wymogów operacyjnych 
w zakresie uzupełniania zabezpieczenia.

b) warunki udzielania dostępu, w tym 
poufność przekazywanych informacji 
odnośnie do zbywalnych papierów 
wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego w fazie rozwoju, 
niedyskryminacyjne i przejrzyste 
informacje na temat opłat z tytułu 
rozliczeń, wymogów w zakresie 
zabezpieczeń oraz wymogów operacyjnych 
w zakresie uzupełniania zabezpieczenia.

Or. en

Poprawka 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty standardów regulacyjnych w 
terminie [xx] miesięcy od daty wejścia w 



PE489.477v01-00 192/192 AM\901886PL.doc

PL

życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 620
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 a
Obowiązek rozliczania instrumentów 

kapitałowych i obligacji będących 
przedmiotem obrotu na rynkach 

regulowanych, MTF i OTF.
Operator rynku regulowanego, MTF, lub 
OTF dba o to, aby wszystkie transakcje 
instrumentami kapitałowymi i 
obligacjami, zawierane na rynku 
regulowanym, MTF i OTF były rozliczane 
przez partnera centralnego pod 
warunkiem, że partner centralny 
przyjmuje do rozliczenia dany instrument 
finansowy.

Or. en


