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Poprawka 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

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 
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 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Poprawka 622
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

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 
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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 623
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

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 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29
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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 powiązania i sprzyjają fragmentacji infrastruktur rynkowych o dużym znaczeniu 
systemowym. Fragmentacja może mieć negatywne skutki w odniesieniu do nadzoru i 
zarządzania ryzykiem. Przepisy dotyczące dostępu dla instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu giełdowego osłabią te rynki, stanowiąc zagrożenie dla odporności 
mechanizmów kształtowania cen.

Poprawka 625
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 626
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 8a 
rozporządzenia [ ] (EMIR), system obrotu 
zapewnia strumienie danych o 
transakcjach na niedyskryminacyjnych i 
przejrzystych zasadach, w tym w zakresie 
opłat związanych z dostępem, na wniosek 
dowolnego partnera centralnego 

1. Bez uszczerbku dla art. 8a 
rozporządzenia [ ] (EMIR), system obrotu 
zapewnia strumienie danych 
potransakcyjnych na 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach, w tym w zakresie opłat 
związanych z dostępem, na wniosek 
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zatwierdzonego lub uznanego na mocy 
rozporządzenia [ ] (EMIR), który pragnie 
rozliczać transakcje finansowe realizowane 
w danym systemie obrotu. Wymogu tego 
nie stosuje się do umów obejmujących 
instrumenty pochodne, które podlegają już 
obowiązkom w zakresie dostępu zgodnie z 
art. 8a rozporządzenia [EMIR].

dowolnego partnera centralnego 
zatwierdzonego lub uznanego na mocy 
rozporządzenia [ ] (EMIR), który pragnie 
rozliczać transakcje finansowe, jedynie w 
przypadku gdy istnieje zagrożenie dla 
sprawnego i prawidłowego 
funkcjonowania rynków finansowych.
Wymogu tego nie stosuje się do umów 
obejmujących instrumenty pochodne, które 
podlegają już obowiązkom w zakresie 
dostępu zgodnie z art. 8a rozporządzenia 
[EMIR].

Or. en

Poprawka 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 8a 
rozporządzenia [ ] (EMIR), system obrotu 
zapewnia strumienie danych o transakcjach 
na niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach, w tym w zakresie opłat 
związanych z dostępem, na wniosek 
dowolnego partnera centralnego 
zatwierdzonego lub uznanego na mocy 
rozporządzenia [ ] (EMIR), który pragnie 
rozliczać transakcje finansowe realizowane 
w danym systemie obrotu. Wymogu tego 
nie stosuje się do umów obejmujących 
instrumenty pochodne, które podlegają już 
obowiązkom w zakresie dostępu zgodnie z 
art. 8a rozporządzenia [EMIR].

1. Bez uszczerbku dla art. 8a 
rozporządzenia [ ] (EMIR), system obrotu 
zapewnia strumienie danych o transakcjach 
na niedyskryminacyjnych, obiektywnych i 
przejrzystych zasadach, w tym w zakresie 
opłat związanych z dostępem, na wniosek 
dowolnego partnera centralnego 
zatwierdzonego lub uznanego na mocy 
rozporządzenia [ ] (EMIR), który pragnie 
rozliczać transakcje finansowe realizowane 
w danym systemie obrotu, o ile taki dostęp 
w jawny i znaczący sposób nie zagroziłby 
sprawnemu i prawidłowemu 
funkcjonowaniu systemu obrotu lub 
funkcjonowaniu rynków finansowych w 
sposób, który wywołuje ryzyko systemowe.
Wymogu tego nie stosuje się do umów 
obejmujących instrumenty pochodne, które 
podlegają już obowiązkom w zakresie 
dostępu zgodnie z art. 8a rozporządzenia 
[EMIR].
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Or. en

Poprawka 628
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 8a 
rozporządzenia [ ] (EMIR), system obrotu 
zapewnia strumienie danych o transakcjach 
na niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach, w tym w zakresie opłat 
związanych z dostępem, na wniosek 
dowolnego partnera centralnego 
zatwierdzonego lub uznanego na mocy 
rozporządzenia [ ] (EMIR), który pragnie 
rozliczać transakcje finansowe realizowane 
w danym systemie obrotu. Wymogu tego 
nie stosuje się do umów obejmujących 
instrumenty pochodne, które podlegają już 
obowiązkom w zakresie dostępu zgodnie z 
art. 8a rozporządzenia [EMIR].

1. Bez uszczerbku dla art. 8 
rozporządzenia (UE) nr …/… [EMIR], 
system obrotu zapewnia strumienie danych 
o transakcjach na niedyskryminacyjnych i 
przejrzystych zasadach, w tym w zakresie 
opłat związanych z dostępem, na wniosek 
dowolnego partnera centralnego 
zatwierdzonego lub uznanego na mocy 
rozporządzenia [ ] (EMIR), który pragnie 
rozliczać transakcje finansowe realizowane 
w danym systemie obrotu. Wymogu tego 
nie stosuje się do umów obejmujących 
instrumenty pochodne, które już podlegają 
obowiązkom w zakresie dostępu zgodnie z 
art. 8 rozporządzenia (UE) nr …/…
[EMIR].

Or. en

Poprawka 629
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Partner centralny posiadający już 
dominujący udział w rynku rozliczeń 
transakcji bądź w Europie, bądź w 
państwie trzecim, nie może wykorzystać 
praw dostępu do systemów obrotu, o 
których mowa w art. 29 ust. 1, do 
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wzmocnienia swojej pozycji.

Or. en

Uzasadnienie

Prawa dostępu mogą być przedmiotem nadużyć ze strony dominujących graczy rynkowych 
chcących wzmocnić swoją pozycję, a tym samym wyeliminować konkurencję. Przepis 
zapobiegający temu negatywnemu skutkowi jest szczególnie potrzebny w odniesieniu do 
instrumentów pochodnych, ze względu na ich dużą siłę przyciągania i efekt „lock-in”, który 
kompetentne izby rozliczeniowe mogą wywierać na produkty będące przedmiotem obrotu w 
nowo utworzonych lub mniejszych systemach obrotu. Bez takiego przepisu konkurencja na 
rynku rozliczania instrumentów pochodnych nie może istnieć.

Poprawka 630
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dostęp do strumieni danych określony 
w art. 29 ust. 1 w odniesieniu do 
instrumentów pochodnych innych niż 
instrumenty pochodne będące 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, podlegających przepisom 
rozporządzenia [] (EMIR), wymagany jest 
wyłącznie od systemów obrotu 
stanowiących ponad 10% łącznej wartości 
europejskiego obrotu instrumentami 
pochodnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w odniesieniu do instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu w 
ramach zorganizowanych platform umożliwiano uczestnikom rynku wybór izb 
rozliczeniowych i systemów obrotu. Niemniej jednak w celu zapewnienia, że konkurencja i 
innowacyjność mogą rzeczywiście funkcjonować, przepisy dotyczące dostępu powinny mieć 
zastosowanie wyłącznie do tych podmiotów, które posiadają już ugruntowaną działalność 
handlową. Zwłaszcza od nowych podmiotów na rynku nie należy wymagać dostarczania 
strumieni danych o transakcjach aż do momentu, w którym osiągną one określony rozmiar na 
rynku.
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Poprawka 631
Anne E. Jensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku instrumentów 
pochodnych innych niż instrumenty 
pochodne będące przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym dostęp do 
strumieni danych o transakcjach 
określony w art. 29 ust. 1 będzie mieć 
zastosowanie wyłącznie do systemów 
obrotu reprezentujących ponad 10% 
łącznej wartości europejskiego obrotu 
instrumentami pochodnymi.

Or. en

Poprawka 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. System obrotu udziela partnerowi 
centralnemu pisemnej odpowiedzi w 
terminie trzech miesięcy, udzielając 
dostępu, pod warunkiem że odnośny 
właściwy organ nie odmówił dostępu 
zgodnie z ust. 4, lub odmawiając dostępu. 
System obrotu może odmówić dostępu 
wyłącznie na podstawie warunków 
określonych w ust. 6. W przypadku 
odmowy dostępu system obrotu 
przedstawia partnerowi centralnemu w 
swojej odpowiedzi wyczerpujące 
uzasadnienie i informuje właściwy organ 
na piśmie o decyzji. System obrotu 
zapewnia dostęp w terminie trzech 

3. System obrotu udziela partnerowi 
centralnemu pisemnej odpowiedzi w 
terminie trzech miesięcy, udzielając 
dostępu, pod warunkiem że odnośny 
właściwy organ nie odmówił dostępu 
zgodnie z ust. 4, lub odmawiając dostępu. 
System obrotu może odmówić dostępu 
wyłącznie w oparciu o kompleksową 
analizę ryzyka i na podstawie warunków 
określonych w ust. 6. W przypadku 
odmowy dostępu system obrotu 
przedstawia partnerowi centralnemu w 
swojej odpowiedzi wyczerpujące 
uzasadnienie i informuje właściwy organ 
na piśmie o decyzji. System obrotu 
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miesięcy od udzielenia pozytywnej 
odpowiedzi na wniosek o udzielenie 
dostępu.

zapewnia dostęp w terminie trzech 
miesięcy od udzielenia pozytywnej 
odpowiedzi na wniosek o udzielenie 
dostępu.

Or. en

Poprawka 633
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 635
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ kompetentny w 
odniesieniu do systemu obrotu może 
odmówić partnerowi centralnemu dostępu 
do systemu obrotu wyłącznie wtedy, gdy 
dostęp taki stwarzałby zagrożenie dla 
sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków. 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 systemowi 
obrotu oraz partnerowi centralnemu 
wyczerpujące uzasadnienie, w tym 
dowody, na których oparta została decyzja.

4. Właściwy organ kompetentny w 
odniesieniu do systemu obrotu może 
odmówić partnerowi centralnemu dostępu
do systemu obrotu wyłącznie wtedy, gdy 
dostęp taki stwarzałby zagrożenie dla 
sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków. 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 systemowi 
obrotu oraz partnerowi centralnemu 
wyczerpujące uzasadnienie, w tym 
dowody, na których oparta została decyzja.
W przypadku instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym partnerowi
centralnemu przyznaje się dostęp do 
systemu obrotu zgodnie z przepisami 
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rozporządzenia [] (EMIR).

Or. en

Uzasadnienie

Z treści musi jasno wynikać, że instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym – ze względu na ich specyficzne cechy – regulowane są w odrębny 
sposób w ramach tekstu EMIR. Inne produkty finansowe, zwłaszcza instrumenty pochodne 
dopuszczone na rynkach regulowanych, powinny zostać włączone w zakres przepisów MiFIR
dotyczących praw dostępu.

Poprawka 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ kompetentny w 
odniesieniu do systemu obrotu może 
odmówić partnerowi centralnemu dostępu 
do systemu obrotu wyłącznie wtedy, gdy 
dostęp taki stwarzałby zagrożenie dla 
sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków. 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 systemowi 
obrotu oraz partnerowi centralnemu 
wyczerpujące uzasadnienie, w tym 
dowody, na których oparta została decyzja.

4. Właściwy organ kompetentny w 
odniesieniu do systemu obrotu może 
odmówić partnerowi centralnemu dostępu 
do systemu obrotu wyłącznie wtedy, gdy 
dostęp taki stwarzałby jawne i znaczące
zagrożenie dla sprawnego i prawidłowego 
funkcjonowania systemu obrotu lub 
funkcjonowania rynków finansowych w 
sposób wywołujący ryzyko systemowe lub 
inne okoliczności, określane przez 
Komisję na mocy poniższego ust. 6.
Decyzja taka musi być oparta na 
kompleksowej analizie ryzyka przy 
uwzględnieniu, że żaden przepis EMIR 
nie uniemożliwia stronom uzgadniania 
interoperacyjności dwustronnie, czy to w 
odniesieniu do instrumentów 
kapitałowych, instrumentów pochodnych, 
czy też innych instrumentów. Jeżeli 
właściwy organ odmawia dostępu, wydaje 
swoją decyzję w terminie dwóch miesięcy 
od otrzymania wniosku, o którym mowa w 
ust. 2, i przedstawia systemowi obrotu oraz 
partnerowi centralnemu wyczerpujące 
uzasadnienie, w tym dowody, na których 
oparta została decyzja.
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Poprawka 637
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ kompetentny w 
odniesieniu do systemu obrotu może 
odmówić partnerowi centralnemu dostępu 
do systemu obrotu wyłącznie wtedy, gdy 
dostęp taki stwarzałby zagrożenie dla 
sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków. 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 systemowi 
obrotu oraz partnerowi centralnemu
wyczerpujące uzasadnienie, w tym 
dowody, na których oparta została decyzja.

4. Właściwy organ kompetentny w 
odniesieniu do systemu obrotu może 
odmówić partnerowi centralnemu dostępu 
do systemu obrotu wyłącznie wtedy, gdy 
dostęp taki stwarzałby zagrożenie dla 
sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków lub skutkowałby 
wzmocnieniem pozycji partnera 
centralnego posiadającego już znaczący 
udział w rynku europejskich usług 
rozliczeniowych. 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.
Prawa dostępu partnera centralnego do 
systemu obrotu w odniesieniu do 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym określa się zgodnie z 
przepisami rozporządzenia [] (EMIR).

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w odniesieniu do instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu w 
ramach zorganizowanych platform, w szczególności instrumentów pochodnych, umożliwiano 
uczestnikom rynku wybór izb rozliczeniowych i systemów obrotu. Niemniej jednak w celu 
zapewnienia możliwości faktycznego funkcjonowania konkurencji i innowacyjności, 
przepisów dotyczących dostępu nie należy wykorzystywać w celu wzmocnienia dużego udziału 
w rynku i wzmacniania podmiotów dominujących.
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Poprawka 638
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ kompetentny w 
odniesieniu do systemu obrotu może 
odmówić partnerowi centralnemu dostępu 
do systemu obrotu wyłącznie wtedy, gdy 
dostęp taki stwarzałby zagrożenie dla 
sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków. 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 systemowi 
obrotu oraz partnerowi centralnemu 
wyczerpujące uzasadnienie, w tym 
dowody, na których oparta została 
decyzja.

4. W przypadku instrumentów 
finansowych innych niż instrumenty 
pochodne właściwy organ kompetentny w 
odniesieniu do systemu obrotu może 
odmówić partnerowi centralnemu dostępu 
do systemu obrotu wyłącznie wtedy, gdy 
dostęp taki stwarzałby zagrożenie dla 
sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków. W przypadku 
instrumentów pochodnych partner 
centralny uzyskuje dostęp do systemu 
obrotu wyłącznie pod warunkiem, że 
dostęp taki nie wymaga interoperacyjności 
ani nie zagraża sprawnemu i poprawnemu 
funkcjonowaniu rynków, w szczególności 
ze względu na fragmentację płynności, 
a także pod warunkiem, że system obrotu 
wprowadzi odpowiednie mechanizmy 
zapobiegające takiej fragmentacji.
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 systemowi obrotu oraz 
partnerowi centralnemu wyczerpujące
uzasadnienie, w tym dowody, na których 
oparta została decyzja.

Or. en

Poprawka 639
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ kompetentny w 
odniesieniu do systemu obrotu może 
odmówić partnerowi centralnemu dostępu 
do systemu obrotu wyłącznie wtedy, gdy 
dostęp taki stwarzałby zagrożenie dla 
sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków. 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 systemowi 
obrotu oraz partnerowi centralnemu 
wyczerpujące uzasadnienie, w tym 
dowody, na których oparta została decyzja.

4. W przypadku instrumentów 
finansowych innych niż instrumenty 
pochodne będące przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym właściwy
organ kompetentny w odniesieniu do 
systemu obrotu może odmówić partnerowi 
centralnemu dostępu do systemu obrotu 
wyłącznie wtedy, gdy dostęp taki 
stwarzałby zagrożenie dla sprawnego lub 
prawidłowego funkcjonowania rynków. 
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 systemowi obrotu oraz 
partnerowi centralnemu wyczerpujące 
uzasadnienie, w tym dowody, na których 
oparta została decyzja. W przypadku 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym partnerowi centralnemu 
przyznaje się dostęp do systemu obrotu 
zgodnie z przepisami rozporządzenia [] 
(EMIR).

Or. en

Poprawka 640
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ kompetentny w 
odniesieniu do systemu obrotu może 
odmówić partnerowi centralnemu dostępu 
do systemu obrotu wyłącznie wtedy, gdy 
dostęp taki stwarzałby zagrożenie dla 
sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków. Jeżeli właściwy 
organ odmawia dostępu na tej podstawie, 

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 
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wydaje swoją decyzję w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania wniosku, o którym 
mowa w ust. 2, i przedstawia systemowi 
obrotu oraz partnerowi centralnemu 
wyczerpujące uzasadnienie, w tym 
dowody, na których oparta została 
decyzja.

przypadku innych instrumentów dostęp do 
systemu obrotu określa właściwy organ 
kompetentny w odniesieniu do systemu 
obrotu na podstawie następujących 
kryteriów:

i) fragmentacja płynności
ii) ryzyko operacyjne i złożoność
iii) liczba partnerów centralnych 
mających obecnie dostęp do systemu
iv) potencjalny wpływ 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.

Poprawka 641
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ kompetentny w 
odniesieniu do systemu obrotu może 

4. Właściwy organ kompetentny w 
odniesieniu do systemu obrotu może 
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odmówić partnerowi centralnemu dostępu 
do systemu obrotu wyłącznie wtedy, gdy 
dostęp taki stwarzałby zagrożenie dla 
sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków. 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 systemowi 
obrotu oraz partnerowi centralnemu 
wyczerpujące uzasadnienie, w tym 
dowody, na których oparta została decyzja.

odmówić partnerowi centralnemu dostępu 
do systemu obrotu wyłącznie wtedy, gdy 
dostęp taki stwarzałby zagrożenie dla 
sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków. 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 systemowi 
obrotu oraz partnerowi centralnemu 
wyczerpujące uzasadnienie, w tym 
dowody, na których oparta została decyzja.
W przypadku instrumentów pochodnych 
innych niż instrumenty pochodne będące 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym partnerowi centralnemu 
przyznaje się dostęp do systemu obrotu 
wyłącznie w przypadku, gdy dane 
właściwe organy mają pewność, że 
uzgodnienia międzyoperacyjne nie mogą 
zagrozić stabilności i rzetelności procesów 
rozliczeniowych. W przypadku 
instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym partnerowi centralnemu 
przyznaje się dostęp do systemu obrotu 
zgodnie z przepisami rozporządzenia [] 
(EMIR).

Or. en

Poprawka 642
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – 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
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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 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 644
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Partner centralny mający siedzibę w 
państwie trzecim może zwrócić się o 
uzyskanie dostępu do systemu obrotu w 
Unii pod warunkiem, że dany partner 
centralny został uznany na mocy art. 23
rozporządzenia [EMIR] oraz pod 
warunkiem, że ramy prawne tego państwa 
trzeciego zapewniają skuteczne 
równoważne uznawanie partnerów 
centralnych zatwierdzonych na mocy 
rozporządzenia [EMIR] na potrzeby 
systemów obrotu mających siedzibę w tym 
państwie trzecim.

5. Partner centralny mający siedzibę w 
państwie trzecim może zwrócić się o 
uzyskanie dostępu do systemu obrotu w 
Unii pod warunkiem, że dany partner 
centralny został uznany na mocy art. 25
rozporządzenia (UE) nr …/… [EMIR] 
oraz pod warunkiem, że ramy prawne tego 
państwa trzeciego zapewniają skuteczne 
równoważne uznawanie partnerów 
centralnych zatwierdzonych na mocy 
rozporządzenia [EMIR] na potrzeby 
systemów obrotu mających siedzibę w tym 
państwie trzecim.

Or. en

Poprawka 645
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. W przypadku instrumentów innych niż 
instrumenty pochodne będące 
przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym Komisja przyjmuje w 
drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 
41, środki określające:

Or. en

Uzasadnienie

Z treści musi jasno wynikać, że instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym – ze względu na ich specyficzne cechy – regulowane są w odrębny 
sposób w ramach tekstu EMIR. Inne produkty finansowe, zwłaszcza instrumenty pochodne 
dopuszczone na rynkach regulowanych, powinny zostać włączone w zakres przepisów MiFIR
dotyczących praw dostępu. Definicja tego, co stanowi niepożądaną pozycję dominującą, 
powinna zostać doprecyzowana w celu zapewnienia, by była ona wdrażana w Europie w 
szybszy i spójniejszy sposób.
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Poprawka 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – 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 647
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki odmowy dostępu przez system 
obrotu, w tym warunki sformułowane w 
oparciu o wolumen transakcji, liczbę 
użytkowników lub inne czynniki 
stwarzające nadmierne ryzyko.

a) warunki odmowy dostępu przez system 
obrotu 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, 
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 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki odmowy dostępu przez system 
obrotu, w tym warunki sformułowane w 
oparciu o wolumen transakcji, liczbę 
użytkowników lub inne czynniki 
stwarzające nadmierne ryzyko.

a) warunki odmowy dostępu przez system 
obrotu, które są przejrzyste, obiektywne, 
proporcjonalne i niedyskryminujące oraz 
obejmują warunki sformułowane w 
oparciu o wolumen transakcji, liczbę 
użytkowników lub inne czynniki 
stwarzające nadmierne ryzyko, w tym 
czynniki odnoszące się do sprawnego i 
prawidłowego funkcjonowania rynków

Or. en

Poprawka 649
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki odmowy dostępu przez system 
obrotu, w tym warunki sformułowane w 
oparciu o wolumen transakcji, liczbę 
użytkowników lub inne czynniki 
stwarzające nadmierne ryzyko.

a) warunki odmowy dostępu przez system 
obrotu, które obejmują warunki 
sformułowane w oparciu o wolumen 
transakcji, liczbę użytkowników lub inne 
czynniki stwarzające nadmierne ryzyko.

Or. en

Poprawka 650
Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki odmowy dostępu przez system 
obrotu, w tym warunki sformułowane w 
oparciu o wolumen transakcji, liczbę 

a) warunki odmowy dostępu przez system 
obrotu w przypadku instrumentów innych 
niż instrumenty pochodne będące 
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użytkowników lub inne czynniki 
stwarzające nadmierne ryzyko.

przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, w tym warunki 
sformułowane w oparciu o wolumen 
transakcji, liczbę użytkowników lub inne 
czynniki stwarzające nadmierne ryzyko.

Or. en

Poprawka 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunki udzielania dostępu, w tym 
poufność przekazywanych informacji w 
odniesieniu do instrumentów finansowych 
w fazie rozwoju oraz niedyskryminacyjne i 
przejrzyste informacje na temat opłat z 
tytułu dostępu.

b) warunki udzielania dostępu, w tym 
kryteria popytu ze strony konsumentów i 
kryteria bezpieczeństwa, odpowiednie 
mechanizmy zarządzania fragmentacją 
płynności, konieczność dokonywania 
uzgodnień interoperacyjnych, poufność 
przekazywanych informacji w odniesieniu 
do instrumentów finansowych w fazie 
rozwoju oraz niedyskryminacyjne i 
przejrzyste informacje na temat opłat z 
tytułu dostępu.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli uzgodnienia interoperacyjne są konieczne lub istnieje fragmentacja płynności oraz 
funkcjonują mechanizmy, należy to wskazać w warunkach udzielania dostępu.

Poprawka 652
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6 – litera ba) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) definicję dominującej pozycji 
rynkowej podmiotu rozliczeniowego w 
Europie lub w państwie trzecim, do celów 
art. 29 ust. 1 lit. a) (nowej).

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie: Z treści musi jasno wynikać, że instrumenty pochodne będące przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym – ze względu na ich specyficzne cechy – regulowane są w 
odrębny sposób w ramach tekstu EMIR. Inne produkty finansowe, zwłaszcza instrumenty 
pochodne dopuszczone na rynkach regulowanych, powinny zostać włączone w zakres 
przepisów MiFIR dotyczących praw dostępu. Definicja tego, co stanowi niepożądaną pozycję 
dominującą, powinna zostać doprecyzowana w celu zapewnienia, by była ona wdrażana w 
Europie w szybszy i spójniejszy sposób.

Poprawka 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – 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 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 654
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) definicję zagrożenia dla sprawnego 
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lub prawidłowego funkcjonowania 
rynków, które uzasadniałoby odmowę 
dostępu ze strony właściwych organów 
zgodnie z art. 29 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie jasnej definicji zagrożenia dla sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków, a także znacznej pozycji rynkowej europejskiego podmiotu 
rozliczeniowego.

Poprawka 655
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) definicji znacznej pozycji rynkowej 
europejskiego podmiotu rozliczeniowego 
do celów art. 29 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie jasnej definicji zagrożenia dla sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków, a także znacznej pozycji rynkowej europejskiego podmiotu 
rozliczeniowego.

Poprawka 656
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia definicji fragmentacji 
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płynności w odniesieniu do instrumentów 
pochodnych które nie podlegają już 
obowiązkom w zakresie dostępu zgodnie z 
art. 8 rozporządzenia (UE) nr …/… 
[EMIR]. Te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych, w miarę 
możliwości, uwzględniają regulacyjne 
standardy techniczne przyjęte przez 
Komisję zgodnie z art. 8 ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr …/… [EMIR]. 
EUNGiPW przedkłada Komisji projekty 
tych 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 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licensing in Europe and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licensed products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.
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Poprawka 658
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W ramach precedensu prawnego w UE uznaje się prawa własności intelektualnej organów 
opracowujących wskaźniki oraz tworzy się uczciwe ramy ich stosowania i udostępniania na 
prawach licencji. Przepisy są niezgodne z tym precedensem i będą stanowić istotny czynnik 
zniechęcający do przyszłych innowacji i inwestycji. Dlatego należy je skreślić. Warto 
przynajmniej na rozpocząć dyskusję w tej sprawie.

Poprawka 659
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP. Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte. Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.
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Poprawka 660
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 661
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wartość instrumentu finansowego 
jest obliczana w odniesieniu do wskaźnika, 
osoba posiadająca prawa do tego 
wskaźnika zapewnia partnerom centralnym 
oraz systemom obrotu, na potrzeby 
prowadzenia obrotu i rozliczeń, 
niedyskryminacyjny dostęp do:

Jeżeli wartość instrumentu finansowego 
jest obliczana w odniesieniu do wskaźnika 
bazowego, osoba posiadająca prawa do 
tego wskaźnika zapewnia partnerom 
centralnym oraz systemom obrotu, na 
potrzeby prowadzenia obrotu i rozliczeń, 
niedyskryminacyjny dostęp do:

Or. en

Poprawka 662
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wartość instrumentu finansowego 
jest obliczana w odniesieniu do wskaźnika, 

Jeżeli wartość instrumentu finansowego 
jest obliczana w odniesieniu do wskaźnika, 
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osoba posiadająca prawa do tego 
wskaźnika zapewnia partnerom centralnym 
oraz systemom obrotu, na potrzeby 
prowadzenia obrotu i rozliczeń, 
niedyskryminacyjny dostęp do:

osoba posiadająca prawa do tego 
wskaźnika zapewnia partnerom centralnym 
oraz systemom obrotu, na potrzeby 
świadczenia klientom usług związanych z 
działaniem systemu obrotu lub rozliczeń, 
niedyskryminacyjny dostęp do:

Or. en

Uzasadnienie

Operatorami wielu systemów obrotu są firmy inwestycyjne, które mogą lub chcą prowadzić 
obrót instrumentami, dla których wskaźniki mają istotne znaczenie do celów niezwiązanych w 
żaden sposób z prowadzeniem systemu obrotu. Uczciwym krokiem jest ograniczenie 
obowiązku właściciela wskaźnika (z których wielu nie jest izbami rozliczeniowymi lub 
operatorami systemów) do dostarczania informacji i licencji wyłącznie do takich rodzajów 
użytkowania, które są istotne dla MiFIR.

Poprawka 663
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wartość instrumentu finansowego 
jest obliczana w odniesieniu do wskaźnika, 
osoba posiadająca prawa do tego 
wskaźnika zapewnia partnerom centralnym 
oraz systemom obrotu, na potrzeby 
prowadzenia obrotu i rozliczeń, 
niedyskryminacyjny dostęp do:

Jeżeli wartość produktu lub instrumentu 
finansowego jest obliczana w odniesieniu 
do wskaźnika bazowego, osoba posiadająca 
prawa do tego wskaźnika zapewnia 
partnerom centralnym oraz systemom 
obrotu, na potrzeby prowadzenia obrotu i 
rozliczeń, niedyskryminacyjny dostęp do:

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka 664
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odnośnych strumieni cen i strumieni 
danych oraz informacji o składzie, 
metodologii i kształtowaniu ceny danego 
wskaźnika; oraz

a) odnośnych strumieni cen i strumieni 
danych oraz, o ile to konieczne i o ile nie 
narusza to obowiązków zachowania 
poufności wobec podmiotów trzecich,
informacji o składzie, podstawowej 
metodologii i kształtowaniu ceny danego 
wskaźnika; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre informacje pochodzą z poufnych źródeł i umożliwianie przekazywania ich dalej 
byłoby rozwiązaniem niestosownym

Poprawka 665
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) licencji. b) odpowiednich, niewyłącznych licencji 
na stosowanie wskaźnika bazowego 
podczas prowadzenia obrotu i/lub 
rozliczania odnośnych produktów lub 
instrumentów finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

W propozycji przyjmuje się rozszerzoną definicję wskaźnika bazowego oraz rozszerza się tekst
Komisji w celu doprecyzowania pojęć, które powinny mieć zastosowanie do wszelkich licencji 
dotyczących wskaźników podstawowych.
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Poprawka 666
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) licencji. b) licencji na korzystanie z informacji, o 
których mowa w ust. 1 lit. a), 
adekwatnych do potrzeb świadczenia 
klientom usług związanych z działaniem 
systemu obrotu lub z rozliczaniem.

Or. en

Poprawka 667
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) licencji. b) odpowiednich, niewyłącznych licencji 
na stosowanie wskaźnika bazowego 
podczas prowadzenia obrotu i/lub 
rozliczania odnośnych produktów lub 
instrumentów finansowych, z 
zastrzeżeniem odpowiedniej 
proporcjonalności dla MŚP oraz 
wszelkich wymogów częściowych.

Or. en

Uzasadnienie

Licencje powinny być odpowiednie, a nie określone, jeżeli tylko nie są dyskryminujące. MŚP 
mają czasami ograniczone warunki lub potrzebują jedynie informacji częściowych.

Poprawka 668
Kay Swinburne
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do tych informacji jest udzielany w 
oparciu o właściwe zasady handlowe w 
terminie trzech miesięcy od złożenia 
wniosku przez partnera centralnego lub 
system obrotu, a w każdym razie po cenie 
nie wyższej niż najniższa cena, po której 
udziela się dostępu do wskaźnika lub 
udostępnia się prawa własności 
intelektualnej na prawach licencji innemu 
partnerowi centralnemu, systemowi 
obrotu lub dowolnej osobie powiązanej, 
na potrzeby rozliczeń i obrotu.

Dostęp do tych informacji jest udzielany w 
oparciu o właściwe zasady handlowe w 
terminie trzech miesięcy od złożenia 
wniosku przez partnera centralnego lub 
system obrotu.

Or. en

Poprawka 669
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do tych informacji jest udzielany w 
oparciu o właściwe zasady handlowe w 
terminie trzech miesięcy od złożenia 
wniosku przez partnera centralnego lub 
system obrotu, a w każdym razie po cenie 
nie wyższej niż najniższa cena, po której
udziela się dostępu do wskaźnika lub 
udostępnia się prawa własności 
intelektualnej na prawach licencji innemu 
partnerowi centralnemu, systemowi obrotu 
lub dowolnej osobie powiązanej, na 
potrzeby rozliczeń i obrotu.

Dostęp do tych informacji i niewyłączne 
licencje są udzielane w oparciu o uczciwe, 
właściwe, niedyskryminujące i handlowe
zasady w terminie trzech miesięcy od 
złożenia wniosku przez partnera 
centralnego lub system obrotu, na 
warunkach handlowych, które nie są 
bardziej uciążliwe, niż zasady, na których 
udziela się dostępu do wskaźnika 
bazowego lub udostępnia się związane z 
nim prawa własności intelektualnej na 
prawach licencji innemu partnerowi 
centralnemu, systemowi obrotu lub 
dowolnej osobie powiązanej, na potrzeby 
rozliczeń i obrotu.

Or. en



PE489.478v01-00 32/128 AM\901887PL.doc

PL

Uzasadnienie

W tej poprawce rozszerza się tekst Komisji w celu pokazania, że licencje powinny być 
przyznawane na zasadach komercyjnych (tj. nie będą darmowe). W nowym tekście stwierdza 
się „na warunkach handlowych, które nie są bardziej uciążliwe, niż…”. Pozostawia to 
margines dla „rabatów ilościowych” itp.

Poprawka 670
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do tych informacji jest udzielany w 
oparciu o właściwe zasady handlowe w 
terminie trzech miesięcy od złożenia 
wniosku przez partnera centralnego lub 
system obrotu, a w każdym razie po cenie 
nie wyższej niż najniższa cena, po której 
udziela się dostępu do wskaźnika lub 
udostępnia się prawa własności 
intelektualnej na prawach licencji innemu 
partnerowi centralnemu, systemowi 
obrotu lub dowolnej osobie powiązanej, 
na potrzeby rozliczeń i obrotu.

Licencja obejmująca dostęp do tych 
informacji jest udzielana w oparciu o 
właściwe zasady handlowe w terminie 
trzech miesięcy od złożenia wniosku przez 
partnera centralnego lub system obrotu, a 
w każdym razie po strukturze cenowej dla 
wszystkich instrumentów finansowych w 
tej samej walucie, traktując wszystkich 
partnerów centralnych i systemy obrotu w 
tej samej strefie czasowej w podobny 
sposób.

Wniosek o przyznanie licencji może zostać 
odrzucony przez podmiot dysponujący 
prawami własności do wskaźnika w 
okresie pięciu lat od chwili rozpoczęcia po 
raz pierwszy obrotu lub rozliczania za 
pomocą danego wskaźnika przez partnera 
centralnego, system obrotu lub 
jakikolwiek powiązany podmiot na 
potrzeby obrotu.
Partner centralny, system obrotu lub 
podmiot powiązany mogą zaoferować 
dowolny produkt finansowy na potrzeby 
rozliczeń i obrotu bez uzyskania licencji 
od dostawcy indeksu.

Or. en
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Poprawka 671
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do tych informacji jest udzielany w 
oparciu o właściwe zasady handlowe w 
terminie trzech miesięcy od złożenia 
wniosku przez partnera centralnego lub 
system obrotu, a w każdym razie po cenie 
nie wyższej niż najniższa cena, po której 
udziela się dostępu do wskaźnika lub 
udostępnia się prawa własności 
intelektualnej na prawach licencji innemu 
partnerowi centralnemu, systemowi obrotu 
lub dowolnej osobie powiązanej, na 
potrzeby rozliczeń i obrotu.

Dostęp do tych informacji, w tym licencji,
jest udzielany w terminie trzech miesięcy 
od złożenia wniosku przez partnera 
centralnego lub system obrotu oraz po
takiej samej strukturze cenowej, której 
udzielono innemu partnerowi centralnemu, 
systemowi obrotu lub dowolnej osobie 
powiązanej, na potrzeby rozliczeń i obrotu.

Or. en

Poprawka 672
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do tych informacji jest udzielany w 
oparciu o właściwe zasady handlowe w 
terminie trzech miesięcy od złożenia 
wniosku przez partnera centralnego lub 
system obrotu, a w każdym razie po cenie
nie wyższej niż najniższa cena, po której
udziela się dostępu do wskaźnika lub 
udostępnia się prawa własności 
intelektualnej na prawach licencji innemu 
partnerowi centralnemu, systemowi obrotu 
lub dowolnej osobie powiązanej, na 
potrzeby rozliczeń i obrotu.

Dostęp do tych informacji i niewyłączne 
licencje są udzielane w oparciu o uczciwe, 
właściwe, niedyskryminujące i handlowe
zasady w terminie trzech miesięcy od 
złożenia wniosku przez partnera 
centralnego lub system obrotu, na 
warunkach handlowych i 
niedyskryminujących, które nie są 
bardziej uciążliwe, niż zasady, na których 
udziela się dostępu do wskaźnika 
bazowego lub udostępnia się związane z 
nim prawa własności intelektualnej na 
prawach licencji innemu partnerowi 
centralnemu, systemowi obrotu lub 
dowolnej osobie powiązanej, na potrzeby 
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rozliczeń i obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Licencje powinny być odpowiednie, a nie określone, jeżeli tylko nie są dyskryminujące. MŚP 
mają czasami ograniczone warunki lub potrzebują jedynie informacji częściowych.

Poprawka 673
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Żaden partner centralny, system obrotu 
ani jednostka powiązana nie mogą zawrzeć
umowy z żadnym dostawcą wskaźnika, 
której skutkiem byłoby:

2. Żaden partner centralny, system obrotu 
ani jednostka powiązana w UE nie mogą 
zawrzeć lub w dalszym ciągu być stroną
umowy z żadnym dostawcą wskaźnika 
bazowego, której skutkiem byłoby lub jest:

Or. en

Uzasadnienie

Należy w jaśniejszy sposób określić zasięg jurysdykcyjny art. 30. Z jego obecnego brzmienia 
można wywnioskować, że przepis dotyczyć będzie jedynie unijnych partnerów centralnych, 
systemów obrotu i innych jednostek powiązanych. Celem proponowanej zmiany brzmienia art. 
30 ust. 2 jest wyjaśnienie potencjalnie niejasnych sformułowań wynikających z zastosowania 
podwójnego przeczenia oraz objaśnienie kwestii dotyczących jurysdykcji i zastosowań 
wstecznych.

Poprawka 674
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uniemożliwienie innemu partnerowi 
centralnemu lub systemowi obrotu 
uzyskania dostępu do takich informacji lub 
praw, o których mowa w ust. 1; lub

a) uniemożliwienie innemu partnerowi 
centralnemu lub systemowi obrotu 
uzyskania dostępu do takich informacji lub 
praw, o których mowa w ust. 1; lub

Or. en

Uzasadnienie

Należy w jaśniejszy sposób określić zasięg jurysdykcyjny art. 30. Z jego obecnego brzmienia 
można wywnioskować, że przepis dotyczyć będzie jedynie unijnych partnerów centralnych, 
systemów obrotu i innych jednostek powiązanych. Celem proponowanej zmiany brzmienia art. 
30 ust. 2 jest wyjaśnienie potencjalnie niejasnych sformułowań wynikających z zastosowania 
podwójnego przeczenia oraz objaśnienie kwestii dotyczących jurysdykcji i zastosowań 
wstecznych.

Poprawka 675
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uniemożliwienie innemu partnerowi 
centralnemu lub systemowi obrotu 
uzyskania dostępu do takich informacji lub 
praw na warunkach mniej korzystnych niż 
warunki udzielone temu partnerowi 
centralnemu lub systemowi obrotu.

b) spowodowanie, że inny partner 
centralny lub system obrotu uzyska dostęp
do takich informacji lub praw na 
warunkach mniej korzystnych niż warunki 
udzielone temu partnerowi centralnemu lub 
systemowi obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy w jaśniejszy sposób określić zasięg jurysdykcyjny art. 30. Z jego obecnego brzmienia 
można wywnioskować, że przepis dotyczyć będzie jedynie unijnych partnerów centralnych, 
systemów obrotu i innych jednostek powiązanych. Celem proponowanej zmiany brzmienia art. 
30 ust. 2 jest wyjaśnienie potencjalnie niejasnych sformułowań wynikających z zastosowania 
podwójnego przeczenia oraz objaśnienie kwestii dotyczących jurysdykcji i zastosowań 
wstecznych.
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Poprawka 676
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) możliwe jest przedłożenie wniosku do 
Komisji o udzielenie licencji na czas 
określony, odraczającej niektóre 
niewyłączne kryteria na potrzeby 
testowania nowego indeksu.

Or. en

Uzasadnienie

Przy tworzeniu indeksu udzielenie licencji natychmiast lub przed przyjęciem go jako 
wskaźnika może być niewłaściwe. Powinno się to odbywać odrębnie dla każdego przypadku.

Poprawka 677
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) sposoby korzystania objęte licencjami, 
o których mowa w ust. 1 lit. b);

Or. en

Poprawka 678
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera b)



AM\901887PL.doc 37/128 PE489.478v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunki udzielania dostępu, w tym 
poufność przekazywanych informacji.

b) warunki udzielania dostępu i licencji, w 
tym poufność przekazywanych informacji 
oraz charakter wymaganych 
sprawiedliwych, właściwych, 
niedyskryminujących warunków 
handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 30 ust. 3 należy konkretnie zobowiązać Komisję, by w jej aktach delegowanych 
określiła elementy warunków, jakie należy zastosować przy udzielaniu licencji i dostępu do 
informacji, celem zapewnienia, by uwzględniało one istotne aspekty.

Poprawka 679
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) procedura w sytuacji, gdy partner 
centralny lub system obrotu odmawia 
zawarcia licencji w okresie trzech 
miesięcy;

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli partner centralny nie podejmuje negocjacji, musi istnieć w tym zakresie procedura.

Poprawka 680
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera bb) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) ogólne warunki licencji na czas 
określony na potrzeby testowania nowego 
indeksu;

Or. en

Uzasadnienie

Przy tworzeniu indeksu udzielanie licencji może być przedwczesne, ale powinny istnieć 
wskazówki, w jaki sposób będą funkcjonowały wyłączenia.

Poprawka 681
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a
Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010 EUNGiPW monitoruje 
produkty inwestycyjne, w tym depozyty 
strukturyzowane i instrumenty finansowe 
wprowadzane do obrotu, dystrybuowane 
lub sprzedawane w Unii. W związku z 
powyższym EUNGiPW przeprowadza 
stopniowo badanie tych produktów, które 
są wprowadzane do obrotu, 
dystrybuowane lub sprzedawane w Unii, w 
terminie do dnia *. W przypadku gdy 
badanie wykaże, że produkt nie spełnia 
kryteriów określonych w art. 31a 
niniejszego rozporządzenia, produktu 
takiego nie wolno wprowadzać do obrotu, 
dystrybuować lub sprzedawać w Unii.
Każdy nowy produkt, który nie był 
wprowadzony do obrotu, dystrybuowany 
lub sprzedawany w Unii w okresie 12 
miesięcy przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia musi zostać 
zbadany przez EUNGiPW i może być 
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wprowadzony do obrotu, dystrybuowany 
lub sprzedawany w UE wyłącznie wtedy, 
gdy spełnia kryteria określone w art. 31a 
niniejszego rozporządzenia.
Produkty finansowe, które były 
wprowadzone do obrotu, dystrybuowane 
lub sprzedawane w Unii przed wejściem w 
życie niniejszego rozporządzenia, ale w 
terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy, 
mogą być nadal wprowadzane do obrotu, 
dystrybuowane lub sprzedawane w taki 
sam sposób, dopóki EUNGiPW nie zbada, 
czy spełniają kryteria rejestracji.
Badanie produktów finansowych, które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzania, powinno się zakończyć do 
dnia *.
_____________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 24 miesiące 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestią o zasadniczym znaczeniu jest przywrócenie rynkom finansowych ich głównej funkcji: 
służby gospodarce realnej bez podejmowania niepotrzebnie wysokiego ryzyka. W tym celu 
produkty finansowe podlegają procedurze zezwoleń.

Poprawka 682
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia EUNGiPW w zakresie 
tymczasowej interwencji

Uprawnienia EUNGiPW w zakresie 
interwencji

Or. en
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Poprawka 683
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia EUNGiPW w zakresie 
tymczasowej interwencji

Uprawnienia interwencyjne EUNGiPW

Or. en

Poprawka 684
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010, jeżeli EUNGiPW na 
podstawie uzasadnionych argumentów 
uzyska pewność, że warunki, o których 
mowa w ust. 2 i 3, zostały spełnione, może 
tymczasowo zakazać lub wprowadzić 
ograniczenia w Unii w zakresie:

Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010, jeżeli EUNGiPW na 
podstawie uzasadnionych argumentów 
uzyska pewność, że warunki, o których 
mowa w ust. 2 i 3, zostały spełnione, może
w wyjątkowych okolicznościach 
związanych z bezczynnością krajowego 
organu regulacyjnego tymczasowo 
zakazać lub wprowadzić ograniczenia w 
Unii w zakresie:

Or. en

Poprawka 685
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) marketingu, dystrybucji lub sprzedaży 
określonych instrumentów finansowych 
lub instrumentów finansowych o 
określonych cechach; lub

a) marketingu, dystrybucji lub sprzedaży 
wszelkich instrumentów finansowych 
wymienionych w sekcji C załącznika 1 do 
[nowej MiFID]; lub

Or. en

Uzasadnienie

W tekście mowa jest o „określonych instrumentach finansowych i rodzajach działalności 
finansowej bądź praktyki” i niezbędne jest wprowadzenie dodatkowej jasności prawnej. 
Sformułowanie „określone” powinno zostać zawężone poprzez wyraźne powiązanie 
instrumentów finansowych z inwestycjami wymienionymi w sekcji C załącznika I do MiFID.

Poprawka 686
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rodzaju działalności lub praktyki 
finansowej.

b) rodzaju działalności lub praktyki 
finansowej. Transakcje dotyczące 
instrumentów pochodnych, zawierane 
przez podmioty niefinansowe, które w 
obiektywnie mierzalny sposób zmniejszają 
ryzyko bezpośrednio związane z ich 
działalnością gospodarczą lub 
zarządzaniem płynnością i zarządzaniem 
finansowym, są wyłączone z zakazów i 
ograniczeń wynikających z niniejszego 
artykułu.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek ustawodawczy zdecydowanie rozszerza uprawnienia EUNGiPW i krajowych 
organów nadzoru, a korzystanie z tych uprawnień będzie miało dalekosiężne i niezamierzone 
skutki dla strategii zarządzania ryzykiem w podmiotach niefinansowych. Z tego względu za 
pomocą poprawki wyłącza się zabezpieczające instrumenty pochodne podmiotów 
niefinansowych ze środków dotyczących nadzoru. W niniejszym wyłączeniu bierze się pod 
uwagę fakt, że te transakcje dotyczące instrumentów pochodnych nie stanowią zagrożenia dla 
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stabilności systemu finansowego.

Poprawka 687
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakaz lub ograniczenie może mieć 
zastosowanie w okolicznościach 
określonych przez EUNGiPW bądź z 
zastrzeżeniem wyjątków określonych przez 
EUNGiPW.

Zakaz lub ograniczenie może mieć 
zastosowanie w wyjątkowych 
okolicznościach określonych przez 
EUNGiPW.

Or. en

Uzasadnienie

EUNGiPW podejmuje decyzję na mocy ust. 1 wyłącznie w przypadku, gdy instrument 
finansowy lub działalność bądź praktyka powodują poważne obawy dotyczące ochrony 
inwestorów lub stwarzają poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub stabilności całego systemu finansowego lub jego części 
oraz gdy EUNGiPW stwierdził, po przeprowadzeniu formalnej analizy zawodności rynku

Poprawka 688
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrakty kontrahentów niefinansowych 
na instrumenty pochodne, których wpływ 
można w obiektywny sposób zmierzyć jako 
ograniczający ryzyko bezpośrednio 
związane z działalnością handlową lub 
działalnością samofinansującą zgodnie z 
[art. 10] rozporządzenia […] (EMIR), są 
wyłączone z zakazów lub ograniczeń.
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Or. en

Poprawka 689
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia nadane na mocy ust. 1 nie 
mają zastosowania do instrumentów 
pochodnych kontrahenta niefinansowego, 
który w obiektywnie mierzalny sposób 
zmniejsza ryzyko bezpośrednio związane z 
działalnością gospodarczą lub 
finansowaniem działalności tego 
kontrahenta lub kontrahentów 
niefinansowych, należących do jego grupy 
przedsiębiorstw.

Or. de

Uzasadnienie

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten. 
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen. 
Daher nimmt die Änderung – entsprechend der EMIR – Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Poprawka 690
Burkhard Balz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia 
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(UE) nr 1095/2010, EUNGiPW wspiera 
właściwe organy przy monitorowaniu 
produktów inwestycyjnych, w tym 
depozytów strukturyzowanych i 
instrumentów finansowych 
wprowadzanych do obrotu, 
dystrybuowanych i sprzedawanych, zanim 
będą one wprowadzane do obrotu, 
dystrybuowane lub sprzedawane w Unii, 
we współpracy z właściwymi organami.

Or. en

Poprawka 691
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EUNGiPW podejmuje decyzję na mocy 
ust. 1 wyłącznie w przypadku, gdy 
spełnione są wszystkie spośród 
następujących warunków:

2. EUNGiPW podejmuje decyzję na mocy 
ust. 1 w przypadku, gdy spełnione są 
wszystkie spośród następujących 
warunków:

Or. en

Poprawka 692
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) proponowane działanie przeciwdziała 
zagrożeniu dla ochrony inwestorów lub dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub dla 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu;

a) proponowane działanie przeciwdziała 
poważnemu zagrożeniu dla ochrony 
inwestorów lub dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych lub dla stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub części 
tego systemu;
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Or. en

Poprawka 693
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) proponowane działanie przeciwdziała 
zagrożeniu dla ochrony inwestorów lub dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub dla 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu;

a) proponowane działanie przeciwdziała 
zagrożeniu dla ochrony inwestorów lub dla 
prawidłowego funkcjonowania, 
użyteczności ekonomicznej i integralności 
rynków finansowych lub dla stabilności 
całego unijnego systemu finansowego lub 
części tego systemu;

Or. en

Poprawka 694
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) właściwy organ lub właściwe organy 
nie podjęły działań w celu 
przeciwdziałania zagrożeniu lub podjęte 
działania w niewystarczającym stopniu 
przeciwdziałają zagrożeniu.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 



PE489.478v01-00 46/128 AM\901887PL.doc

PL

financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.

Poprawka 695
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejmując działania, o których mowa w 
niniejszym artykule, EUNGiPW bierze pod 
uwagę stopień, w jakim działanie to:

Podejmując działania, o których mowa w 
niniejszym artykule, EUNGiPW w 
możliwie największym stopniu zapewnia, 
że działanie to:

Or. en

Poprawka 696
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli właściwy organ lub właściwe 
organy przyjęły środek, o którym mowa w 
art. 32, EUNGiPW może przyjąć dowolne 
spośród środków, o których mowa w ust. 
1, bez wydawania opinii, o której mowa w 
art. 33.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Konsekwencja poprzedniej poprawki.
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Poprawka 697
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31a
Zatwierdzone produkty dla klientów 

detalicznych
EUNGiPW może określić kryteria 
dotyczące niektórych produktów 
zatwierdzonych jako odpowiednie dla 
klientów detalicznych w celu zapewnienia 
wystarczającej podaży łatwych do 
zrozumienia produktów finansowych o 
niskich kosztach dla klientów 
detalicznych.

Or. en

Poprawka 698
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31a
Każdy produkt finansowy podlega 
badaniu, rejestracji i dopuszczeniu przez 
EUNGiPW w celu wprowadzenia go do 
obrotu, dystrybuowania lub handlowania 
nim wewnątrz Unii. Produkty istniejące 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia podlegają zasadzie praw 
nabytych zgodnie z art. 31 ust. –1 
niniejszego rozporządzenia.
EUNGiPW opracowuje projekty 
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regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia kryteriów, które muszą 
zostać zbadane przed umożliwieniem 
rejestracji produktu finansowego. 
Kryteria, które należy zbadać, obejmują, 
ale nie są ograniczone do:
- niskiego ryzyka dla gospodarki i 
społeczeństwa jako całości
- przejrzystości produktu finansowego dla 
opinii publicznej, uczestników rynku i 
odnośnych organów
- zaspokajania potrzeb gospodarki realnej
- ewentualnego powodowania lub 
zwiększania wahań cenowych na 
jakimkolwiek rynku
- ewentualnego zniekształcania procesu 
kształtowania się cen
- ewentualnego zwiększania nadmiernej 
spekulacji
W celu zarejestrowania produktu 
finansowego w Unii jego emitent uiszcza 
opłatę na rzecz EUNGiPW. Opłata jest 
powiązana ze złożonością odnośnego 
produktu.
Opłaty ustalane są przez EUNGiPW i 
pokrywają co najmniej dwie trzecie 
kosztów wynikających z początkowego 
badania w ramach procedury 
rejestrowania odnośnego produktu 
finansowego.

Or. en

Poprawka 699
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31b
Niedyskryminujący dostęp do produktów 

finansowych dla niezależnych 
pośredników

Emitenci udostępniają wszystkim 
pośrednikom swoje produkty finansowe 
na równych warunkach.

Or. en

Poprawka 700
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31b
Zakazuje się wprowadzania do obrotu, 
dystrybucji i sprzedaży w Unii produktów 
finansowych i funduszy powiązanych ze 
zmianami cen towarów oraz produktów 
zawierających takie elementy.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją dowody, że czynnie i biernie zarządzane produkty związane ze zmianami cen 
towarów, na przykład fundusze indeksowe, są jedną z głównych przyczyn dużej zmienności 
cen towarów w ubiegłych latach. Dla zapewnienia zaopatrzenia w produkty żywnościowe i 
surowce po rozsądnych cenach takie produkty muszą być zakazane.

Poprawka 701
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ może wprowadzić w 
państwie członkowskim lub z państwa 
członkowskiego zakaz lub ograniczenie 
dotyczące:

1. Właściwy organ może w drodze wyjątku
wprowadzić w państwie członkowskim lub 
z państwa członkowskiego zakaz lub 
ograniczenie dotyczące:

Or. en

Uzasadnienie

Właściwy organ podejmuje decyzję na mocy ust. 1 wyłącznie w przypadku, gdy instrument 
finansowy lub działalność bądź praktyka powodują poważne obawy dotyczące ochrony 
inwestorów lub stwarzają poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub stabilności całego systemu finansowego lub jego części 
oraz gdy organ przeprowadził formalną analizę zawodności rynku.

Poprawka 702
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) marketingu, dystrybucji lub sprzedaży 
określonych instrumentów finansowych 
lub instrumentów finansowych o 
określonych cechach; lub

a) marketingu, dystrybucji lub sprzedaży 
wszelkich instrumentów finansowych 
wymienionych w sekcji C załącznika 1 do 
[nowej MiFID]; lub

Or. en

Uzasadnienie

W tekście mowa jest o „określonych instrumentach finansowych i rodzajach działalności 
finansowej bądź praktyki” i niezbędne jest wprowadzenie dodatkowej jasności prawnej. 
Sformułowanie „określone” powinno zostać zawężone poprzez wyraźne powiązanie 
instrumentów finansowych z inwestycjami wymienionymi w sekcji C załącznika I do MiFID.

Poprawka 703
Thomas Mann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transakcje kontrahentów niefinansowych 
dotyczące instrumentów pochodnych, 
których wpływ można w obiektywny 
sposób zmierzyć jako ograniczający 
ryzyko bezpośrednio związane z 
działalnością handlową lub działalnością 
samofinansującą zgodnie z [art. 10] 
rozporządzenia […] (EMIR), są 
wyłączone z zakazów lub ograniczeń.

Or. en

Poprawka 704
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia nadane na mocy ust. 1 nie 
mają zastosowania do instrumentów 
pochodnych kontrahenta niefinansowego, 
który w obiektywnie mierzalny sposób 
zmniejsza ryzyko bezpośrednio związane z 
działalnością gospodarczą lub 
finansowaniem działalności tego 
kontrahenta lub kontrahentów 
niefinansowych, należących do jego grupy 
przedsiębiorstw.

Or. de

Uzasadnienie

Wyłączenie firm niefinansowych z obowiązku rozliczania umożliwia tym przedsiębiorstwom 
prowadzenie wydajnego i trwałego zarządzania ryzykiem za pomocą niepoddających się 
standaryzacji strukturyzowanych transakcji poza rynkami regulowanymi, na przykład w celu 
ograniczenia ryzyka związanego z ceną towaru. Z tego względu te firmy muszą nadal być w 
stanie znaleźć i kupić poza rynkami regulowanymi instrumenty pochodne dopasowane do ich 
szczególnych potrzeb.
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Poprawka 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instrument finansowy lub działalność 
bądź praktyka powodują poważne obawy 
dotyczące ochrony inwestorów lub 
stwarzają poważne zagrożenie dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego systemu finansowego 
lub części tego systemu;

a) produkt inwestycyjny, instrument 
finansowy lub działalność bądź praktyka 
powodują poważne obawy dotyczące 
ochrony inwestorów lub stwarzają 
poważne zagrożenie dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych lub stabilności całego 
systemu finansowego lub części tego 
systemu, lub produkt instrumentu 
pochodnego ma szkodliwy wpływ na 
mechanizm kształtowania się cen na 
rynku produktu bazowego;

Or. en

Uzasadnienie

W ubiegłych 10 latach ogromnie wzrosły „inwestycje” w produkty lub instrumenty finansowe 
powielające indeksy, w szczególności na rynku instrumentów pochodnych. Istnieje 
dowiedziony negatywny wpływ tych produktów na mechanizm kształtowania cen na rynku 
bazowym.

Poprawka 706
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instrument finansowy lub działalność 
bądź praktyka powodują poważne obawy 
dotyczące ochrony inwestorów lub 
stwarzają poważne zagrożenie dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 

a) instrument finansowy lub działalność 
bądź praktyka powodują poważne obawy 
dotyczące ochrony inwestorów lub 
stwarzają poważne zagrożenie dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych w 
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stabilności całego systemu finansowego 
lub części tego systemu;

danym państwie członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny podejmować interwencję jedynie wówczas, jeżeli obawy dotyczą 
kwestii ochrony inwestorów krajowych lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego 
funkcjonowania rynków na terytorium danego państwa członkowskiego. Działania bądź 
praktyki finansowe stanowiące zagrożenie dla stabilności finansowej bądź zagrażające 
ochronie inwestorów lub integralności rynku w skali ogólnoeuropejskiej powinny wymagać 
skoordynowanych działań EUNGiPW zgodnie z art. 31.

Poprawka 707
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instrument finansowy lub działalność 
bądź praktyka powodują poważne obawy
dotyczące ochrony inwestorów lub 
stwarzają poważne zagrożenie dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego systemu finansowego 
lub części tego systemu;

a) instrument finansowy lub działalność 
bądź praktyka powodują niedociągnięcia 
w zakresie ochrony inwestorów 
detalicznych, które można wyeliminować 
jedynie za pomocą zakazu lub 
ograniczenia, lub stwarzają poważne 
zagrożenie dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych lub stabilności całego 
systemu finansowego lub części tego 
systemu;

Or. en

Poprawka 708
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera aa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wewnętrzne cele sprzedaży, polityki 
sprzedaży oraz zachęty pieniężne i 
niepieniężne na rzecz sprzedaży 
określonych produktów są niezgodne ze 
strukturą klientów firmy inwestycyjnej lub 
zachęcają pośredników do sprzedawania 
inwestorom produktów, które są dla nich 
nieodpowiednie;

Or. en

Poprawka 709
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przeprowadził należyte konsultacje z 
właściwymi organami w innych państwach 
członkowskich, na które dane działanie 
może wywrzeć znaczący wpływ; oraz

d) przeprowadził należyte konsultacje z
odnośnymi uczestnikami rynku i
właściwymi organami w innych państwach 
członkowskich, na które dane działanie 
może wywrzeć znaczący wpływ; oraz

Or. en

Poprawka 710
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działanie nie ma skutku 
dyskryminującego w odniesieniu do usług 
świadczonych lub działalności 
prowadzonej z innego państwa 
członkowskiego.

skreślona
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Or. en

Poprawka 711
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działanie nie ma skutku 
dyskryminującego w odniesieniu do usług 
świadczonych lub działalności 
prowadzonej z innego państwa 
członkowskiego.

e) działanie nie ma skutku 
dyskryminującego w odniesieniu do usług 
świadczonych lub działalności 
prowadzonej z innego państwa 
członkowskiego. Transakcje dotyczące 
instrumentów pochodnych, zawierane 
przez podmioty niefinansowe, które w 
obiektywnie mierzalny sposób zmniejszają 
ryzyko bezpośrednio związane z ich 
działalnością gospodarczą lub 
zarządzaniem płynnością i zarządzaniem 
finansowym, zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […] (EMIR), są zwolnione 
z zakazów i ograniczeń, o których mowa w 
niniejszym artykule.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek ustawodawczy zdecydowanie rozszerza uprawnienia EUNGiPW i krajowych 
organów nadzoru, a korzystanie z tych uprawnień będzie miało dalekosiężne i niezamierzone 
skutki dla strategii zarządzania ryzykiem w podmiotach niefinansowych. Z tego względu za 
pomocą poprawki wyłącza się zabezpieczające instrumenty pochodne podmiotów 
niefinansowych ze środków dotyczących nadzoru. W niniejszym wyłączeniu bierze się pod 
uwagę fakt, że te transakcje dotyczące instrumentów pochodnych nie stanowią zagrożenia dla 
stabilności systemu finansowego.

Poprawka 712
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przed wydaniem zakazu lub 
ograniczenia, o których mowa w ust. 1, 
właściwy organ uprzedza o swoim 
zamiarze wydania zakazu lub 
ograniczenia na produkt inwestycyjny lub 
instrument finansowy.

Or. en

Poprawka 713
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ nie podejmuje działań 
na mocy niniejszego artykułu, chyba że 
najpóźniej na jeden miesiąc przed 
podjęciem działań przekaże do wszystkich 
pozostałych właściwych organów oraz do
EUNGiPW pisemne szczegółowe 
informacje dotyczące:

3. Właściwy organ nie podejmuje działań 
na mocy niniejszego artykułu, chyba że 
najpóźniej na jeden miesiąc przed 
podjęciem działań przekaże do EUNGiPW 
pisemne szczegółowe informacje 
dotyczące:

Or. en

Poprawka 714
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ nie podejmuje działań 
na mocy niniejszego artykułu, chyba że 
najpóźniej na jeden miesiąc przed 
podjęciem działań przekaże do wszystkich 
pozostałych właściwych organów oraz do 

3. Właściwy organ nie podejmuje działań 
na mocy niniejszego artykułu, chyba że 
najpóźniej na jeden miesiąc przed 
podjęciem działań skonsultuje się z 
odnośnymi uczestnikami rynku, 
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EUNGiPW pisemne szczegółowe 
informacje dotyczące:

wszystkimi pozostałymi właściwymi 
organami oraz EUNGiPW, a także 
opublikuje pisemne szczegółowe 
informacje dotyczące:

Or. en

Poprawka 715
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dowodów, na których oparł swoją 
decyzję oraz na podstawie których uzyskał 
pewność, że spełniony jest każdy z 
warunków określonych w ust. 1.

skreślona

Or. en

Poprawka 716
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) działanie jest proporcjonalne, biorąc 
pod uwagę prawdopodobny skutek dla 
inwestora, który może posiadać lub 
wykorzystywać dany instrument 
finansowy lub działalność lub odnosić z 
nich korzyści;

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja musi leżeć w interesie inwestora.
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Poprawka 717
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli czas potrzebny na konsultacje, o 
których mowa w ust. 2 lit. c), oraz 
miesięczne opóźnienie, o którym mowa w 
ust. 3, mogą spowodować nieodwracalne 
szkody dla konsumentów, właściwy organ 
może podjąć w sposób tymczasowy 
działania na mocy niniejszego artykułu, 
nieprzekraczające okresu trzech miesięcy. 
W takim przypadku właściwy organ, 
równocześnie z podejmowaniem działań, 
powiadamia wszystkie pozostałe organy i 
EUNGiPW.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją Europejskiej Organizacji Konsumentów.

Poprawka 718
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające kryteria i czynniki, które 
powinny być uwzględniane przez właściwe 
organy przy podejmowaniu decyzji o 
wystąpieniu zagrożenia dla ochrony 
inwestorów lub dla prawidłowego 

6. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych
określające kryteria i czynniki, które 
powinny być uwzględniane przez właściwe 
organy przy podejmowaniu decyzji o 
wystąpieniu zagrożenia dla ochrony 
inwestorów lub dla prawidłowego 



AM\901887PL.doc 59/128 PE489.478v01-00

PL

funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych oraz dla stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub części 
tego systemu, o którym mowa w ust. 2 lit. 
a).

funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych oraz dla stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub części 
tego systemu, o którym mowa w ust. 2 lit. 
a).

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

Ponieważ ta kwestia dotyczy zagadnień nadzoru, właściwszym rozwiązaniem jest 
opracowanie przez EUNGiPW projektów standardów regulacyjnych.

Poprawka 719
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
Innowacja produktowa

Firmy inwestycyjne, uruchamiając 
produkty inwestycyjne lub produkty 
strukturyzowane skierowane do 
inwestorów detalicznych, powinny 
zapewnić zgodność z właściwymi 
środkami w zakresie zarządzania 
produktami, zgodnie z wymogami 
właściwego organu krajowego, w celu 
zapobieżenia wprowadzeniu 
nieodpowiednich produktów do obrotu. 
Zarządzanie produktem obejmuje co 
najmniej właściwe zarządzanie ryzykiem 
oraz regularne oceny wyników produktu.
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Or. en

Poprawka 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
Zakaz określonych instrumentów 

finansowych
Właściwy organ krajowy zakazuje 
wprowadzania do obrotu, dystrybucji i 
sprzedaży wszystkich instrumentów 
finansowych oferujących powielanie 
indeksów towarowych. Ten środek ma 
zastosowanie po sześciu miesiącach od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Rynki pochodnych instrumentów towarowych są coraz ściślej powiązane ze spekulacją 
finansowa, a ceny towarów w coraz większym stopniu są kształtowane przez czynniki inne, niż 
podaż i popyt. Zakazanie takich produktów, jak na przykład powielające indeksy towarowe –
umożliwiające inwestorom prowadzenie spekulacji na rynkach towarowych bez posiadania 
instrumentów bazowych – byłyby pierwszym krokiem we właściwym kierunku.

Poprawka 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EUNGiPW odgrywa rolę mediatora i 
koordynatora w odniesieniu do działań 
podejmowanych przez właściwe organy 
zgodnie z art. 32. W szczególności 

1. EUNGiPW odgrywa rolę mediatora i 
koordynatora w odniesieniu do działań 
podejmowanych przez właściwe organy 
zgodnie z art. 32 i 32a. W szczególności 
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EUNGiPW dopilnowuje, aby działania 
podejmowane przez właściwy organ były 
uzasadnione i proporcjonalne oraz aby 
właściwe organy przyjmowały spójne 
podejście tam, gdzie jest to stosowne.

EUNGiPW dopilnowuje, aby działania 
podejmowane przez właściwy organ były 
uzasadnione i proporcjonalne oraz aby 
właściwe organy przyjmowały spójne 
podejście tam, gdzie jest to stosowne.

Or. en

Poprawka 722
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EUNGiPW odgrywa rolę mediatora i 
koordynatora w odniesieniu do działań 
podejmowanych przez właściwe organy 
zgodnie z art. 32. W szczególności
EUNGiPW dopilnowuje, aby działania 
podejmowane przez właściwy organ były 
uzasadnione i proporcjonalne oraz aby 
właściwe organy przyjmowały spójne 
podejście tam, gdzie jest to stosowne.

1. EUNGiPW odgrywa rolę mediatora i 
koordynatora w odniesieniu do działań 
podejmowanych przez właściwe organy 
zgodnie z art. 32. EUNGiPW dopilnowuje, 
aby działania aby właściwe organy 
przyjmowały spójne podejście tam, gdzie 
jest to stosowne.

Or. en

Poprawka 723
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EUNGiPW odgrywa rolę mediatora i 
koordynatora w odniesieniu do działań 
podejmowanych przez właściwe organy 
zgodnie z art. 32. W szczególności 
EUNGiPW dopilnowuje, aby działania 
podejmowane przez właściwy organ były 
uzasadnione i proporcjonalne oraz aby 

1. EUNGiPW odgrywa rolę mediatora i 
koordynatora w odniesieniu do działań 
podejmowanych przez właściwe organy 
zgodnie z art. 32. W szczególności 
EUNGiPW dopilnowuje, aby działania 
podejmowane przez właściwy organ były 
uzasadnione i proporcjonalne oraz 
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właściwe organy przyjmowały spójne 
podejście tam, gdzie jest to stosowne.

ograniczone do okoliczności, w których 
obawy dotyczące ochrony inwestorów lub 
zagrożenia dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych pojawiają się przede 
wszystkim na terytorium danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny podejmować interwencję jedynie wówczas, jeżeli obawy dotyczą 
kwestii ochrony inwestorów krajowych lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego 
funkcjonowania rynków na terytorium danego państwa członkowskiego. Działania bądź 
praktyki finansowe stanowiące zagrożenie dla stabilności finansowej bądź zagrażające 
ochronie inwestorów lub integralności rynku w skali ogólnoeuropejskiej powinny wymagać 
skoordynowanych działań EUNGiPW zgodnie z art. 31.

Poprawka 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po otrzymaniu, zgodnie z art. 32, 
powiadomienia o dowolnym działaniu, 
które ma zostać podjęte na mocy tego 
artykułu, EUNGiPW wydaje opinię, w 
której stwierdza, czy uznaje zakaz lub 
ograniczenie za uzasadnione i 
proporcjonalne. Jeżeli EUNGiPW uzna, że 
dla przeciwdziałania zagrożeniu konieczne 
jest podjęcie środka przez inne właściwe 
organy, stwierdza to również w swojej 
opinii. Opinia jest publikowana na stronach 
internetowych EUNGiPW.

2. Po otrzymaniu, zgodnie z art. 32 i 32a, 
powiadomienia o dowolnym działaniu, 
które ma zostać podjęte na mocy tego 
artykułu, EUNGiPW wydaje opinię, w 
której stwierdza, czy uznaje zakaz lub 
ograniczenie za uzasadnione i 
proporcjonalne. Jeżeli EUNGiPW uzna, że 
konieczne jest podjęcie środka przez inne 
właściwe organy, stwierdza to również w 
swojej opinii. Opinia jest publikowana na 
stronach internetowych EUNGiPW.

Or. en

Poprawka 725
Thomas Mann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po otrzymaniu, zgodnie z art. 32, 
powiadomienia o dowolnym działaniu, 
które ma zostać podjęte na mocy tego 
artykułu, EUNGiPW wydaje opinię, w 
której stwierdza, czy uznaje zakaz lub 
ograniczenie za uzasadnione i 
proporcjonalne. Jeżeli EUNGiPW uzna, że 
dla przeciwdziałania zagrożeniu konieczne 
jest podjęcie środka przez inne właściwe 
organy, stwierdza to również w swojej 
opinii. Opinia jest publikowana na stronach 
internetowych EUNGiPW.

2. Po otrzymaniu, zgodnie z art. 32, 
powiadomienia o dowolnym działaniu, 
które ma zostać podjęte na mocy tego 
artykułu, EUNGiPW w terminie jednego 
miesiąca wydaje opinię, w której 
stwierdza, czy uznaje zakaz lub 
ograniczenie za uzasadnione i 
proporcjonalne i czy obawy dotyczące 
ochrony inwestorów lub zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych są 
ograniczone do terytorium danego 
państwa członkowskiego. Jeżeli 
EUNGiPW uzna, że dla przeciwdziałania 
zagrożeniu konieczne jest podjęcie 
skoordynowanego działania przez 
EUNGiPW zgodnie z art. 31, stwierdza to 
również w swojej opinii. W takim 
przypadku właściwy organ wydający 
powiadomienie powstrzymuje się od 
jakichkolwiek działań na mocy art. 32.
Opinia jest publikowana na stronach 
internetowych EUNGiPW.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny podejmować interwencję jedynie wówczas, jeżeli obawy dotyczą 
kwestii ochrony inwestorów krajowych lub stanowiących zagrożenie dla prawidłowego 
funkcjonowania rynków na terytorium danego państwa członkowskiego. Działania bądź 
praktyki finansowe stanowiące zagrożenie dla stabilności finansowej bądź zagrażające 
ochronie inwestorów lub integralności rynku w skali ogólnoeuropejskiej powinny wymagać 
skoordynowanych działań EUNGiPW zgodnie z art. 31.

Poprawka 726
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozycje Zarządzanie pozycjami i pozycje

Or. en

Poprawka 727
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EUNGiPW odgrywa rolę mediatora i 
koordynatora w odniesieniu do środków 
podejmowanych przez właściwe organy 
zgodnie z art. 71 ust. 2 lit. i) oraz art. 72
ust. 1 lit. f) i g) dyrektywy [nowa MiFID]. 
W szczególności EUNGiPW dopilnowuje, 
aby właściwe organy przyjmowały spójne 
podejście w odniesieniu do momentu 
wykonywania tych uprawnień, charakteru i 
zakresu nakładanych środków oraz czasu 
trwania środków i działań następczych.

1. EUNGiPW odgrywa rolę mediatora i 
koordynatora w odniesieniu do środków 
podejmowanych przez właściwe organy 
zgodnie z art. 71 ust. 2 lit. i) oraz art. 72
lit. f) i g) dyrektywy [nowa MiFID]. W 
szczególności EUNGiPW dopilnowuje, 
aby właściwe organy przyjmowały spójne 
podejście w odniesieniu do momentu 
wykonywania tych uprawnień, charakteru i 
zakresu nakładanych środków oraz czasu 
trwania środków i działań następczych.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 72 MiFID znajduje się tylko jeden ustęp.

Poprawka 728
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po otrzymaniu powiadomienia o 
dowolnym środku przewidzianym w art. 83 
ust. 5 dyrektywy [nowa MiFID] 
EUNGiPW odnotowuje środek oraz 
przyczyny jego nałożenia. W odniesieniu 
do środków przewidzianych w art. 72 ust. 
1 lit. f) i g) dyrektywy [nowa MiFID], 
EUNGiPW prowadzi i publikuje na swoich 
stronach internetowych bazę danych ze 
streszczeniami obowiązujących środków, 
wraz z informacjami na temat osoby lub 
klasy osób, których dotyczą, stosownych 
instrumentów finansowych, odnośnych 
wskaźników ilościowych lub progów, jak 
na przykład maksymalna liczba 
kontraktów, którą może zawrzeć dana 
osoba lub klasa osób do wyczerpania 
limitu, wszelkich zwolnień, a także 
odpowiednim uzasadnieniem.

2. Po otrzymaniu powiadomienia o 
dowolnym środku przewidzianym w art. 83 
ust. 5 dyrektywy [nowa MiFID] 
EUNGiPW odnotowuje środek oraz 
przyczyny jego nałożenia. W odniesieniu 
do środków przewidzianych w art. 72 lit. f) 
i g) dyrektywy [nowa MiFID], EUNGiPW 
prowadzi i publikuje na swoich stronach 
internetowych bazę danych ze 
streszczeniami obowiązujących środków, 
wraz z informacjami na temat osoby lub 
klasy osób, których dotyczą, stosownych 
instrumentów finansowych, odnośnych 
wskaźników ilościowych lub progów, jak 
na przykład maksymalna liczba otwartych 
pozycji, którą może posiadać dana osoba 
lub klasa osób do wyczerpania limitu, 
wszelkich zwolnień, a także odpowiednim 
uzasadnieniem.

Or. en

Uzasadnienie

Progi nie powinny się odnosić do liczby kontraktów, które osoba może zawrzeć. Jeśli próg 
stosuje się do towarowych instrumentów pochodnych, powinien odnosić się do otwartych 
pozycji.

Poprawka 729
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po otrzymaniu powiadomienia o 
dowolnym środku przewidzianym w art. 83 
ust. 5 dyrektywy [nowa MiFID] 
EUNGiPW odnotowuje środek oraz 
przyczyny jego nałożenia. W odniesieniu 
do środków przewidzianych w art. 72 ust. 1 

2. Po otrzymaniu powiadomienia o 
dowolnym środku przewidzianym w art. 83 
ust. 5 dyrektywy [nowa MiFID] 
EUNGiPW odnotowuje środek oraz 
przyczyny jego nałożenia. W odniesieniu 
do środków przewidzianych w art. 72 ust. 1 
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lit. f) i g) dyrektywy [nowa MiFID], 
EUNGiPW prowadzi i publikuje na swoich 
stronach internetowych bazę danych ze 
streszczeniami obowiązujących środków, 
wraz z informacjami na temat osoby lub 
klasy osób, których dotyczą, stosownych 
instrumentów finansowych, odnośnych 
wskaźników ilościowych lub progów, jak 
na przykład maksymalna liczba 
kontraktów, którą może zawrzeć dana 
osoba lub klasa osób do wyczerpania 
limitu, wszelkich zwolnień, a także 
odpowiednim uzasadnieniem.

lit. f) i g) dyrektywy [nowa MiFID], 
EUNGiPW prowadzi i publikuje na swoich 
stronach internetowych bazę danych ze 
streszczeniami obowiązujących środków, 
wraz z informacjami na temat osoby lub 
klasy osób, których dotyczą, stosownych 
instrumentów finansowych, odnośnych 
wskaźników ilościowych i jakościowych 
lub progów, jak na przykład maksymalna 
liczba kontraktów czy rynkowa i 
nominalna wartość pozycji brutto i pozycji 
otwartych, którą może zawrzeć dana osoba 
lub klasa osób do wyczerpania limitu, 
wszelkich zwolnień, a także odpowiednim 
uzasadnieniem.

Or. en

Poprawka 730
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010, o ile spełnione są 
wszystkie warunki określone w ust. 2, 
EUNGiPW przyjmuje jeden lub większą 
liczbę następujących środków:

1. Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010, o ile spełnione są 
wszystkie warunki określone w ust. 2, 
EUNGiPW przyjmuje (…) jeden lub 
większą liczbę następujących środków:

Or. en

Poprawka 731
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 1. Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia 
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(UE) nr 1095/2010, o ile spełnione są 
wszystkie warunki określone w ust. 2, 
EUNGiPW przyjmuje jeden lub większą 
liczbę następujących środków:

(UE) nr 1095/2010, o ile spełnione są 
jakiekolwiek z warunków określonych w 
ust. 2, EUNGiPW przyjmuje jeden lub 
większą liczbę następujących środków:

Or. en

Poprawka 732
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zażądanie od dowolnej osoby 
informacji, w tym wszelkich odnośnych 
dokumentów, dotyczących wielkości i celu 
pozycji lub ekspozycji dotyczącej 
instrumentu pochodnego];

a) zażądanie od dowolnej osoby, kategorii 
osób lub firmy inwestycyjnej (firm 
inwestycyjnych) informacji, w tym 
wszelkich odnośnych dokumentów, 
dotyczących wielkości i celu pozycji lub 
ekspozycji dotyczącej instrumentu 
pochodnego;

Or. en

Poprawka 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po przeanalizowaniu uzyskanych 
informacji zażądanie od takiej osoby 
podjęcia kroków zmierzających do 
zmniejszenia wielkości pozycji lub 
ekspozycji;

b) po przeanalizowaniu uzyskanych 
informacji zażądanie od takiej osoby 
podjęcia kroków zmierzających do 
zmniejszenia wielkości lub zlikwidowania 
pozycji lub ekspozycji;

Or. en
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Poprawka 734
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po przeanalizowaniu uzyskanych 
informacji zażądanie od takiej osoby 
podjęcia kroków zmierzających do 
zmniejszenia wielkości pozycji lub 
ekspozycji;

b) po przeanalizowaniu uzyskanych 
informacji zażądanie od takiej osoby, 
kategorii osób lub firmy inwestycyjnej 
(firm inwestycyjnych) podjęcia kroków 
zmierzających do zmniejszenia wielkości 
pozycji lub ekspozycji;

Or. en

Poprawka 735
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po przeanalizowaniu uzyskanych 
informacji zażądanie od takiej osoby 
podjęcia kroków zmierzających do 
zmniejszenia wielkości pozycji lub 
ekspozycji;

b) po przeanalizowaniu uzyskanych 
informacji zażądanie od takiej osoby lub 
kategorii inwestorów podjęcia kroków 
zmierzających do zmniejszenia wielkości 
pozycji lub ekspozycji;

Or. en

Poprawka 736
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ograniczenie możliwości zawarcia przez 
osobę transakcji obejmującej towarowy 

c) ograniczenie możliwości zawarcia przez 
osobę, kategorię osób lub firmę 
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instrument pochodny. inwestycyjną (firmy inwestycyjne) 
transakcji obejmującej towarowy 
instrument pochodny.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli właściwe organy nie są w stanie podjąć działań na rzecz zapobiegania 
zniekształceniom funkcji ustalania poziomu cen równowagi na rynkach towarowych 
instrumentów pochodnych, lub takich działań nie podejmą, EUNGiPW musi interweniować, w 
tym także poprzez stosowanie ograniczeń liczby kontraktów, które osoba lub klasa osób może 
zawrzeć lub posiadać.

Poprawka 737
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ograniczenie możliwości zawarcia przez 
osobę transakcji obejmującej towarowy 
instrument pochodny.

c) ograniczenie możliwości zawarcia przez 
osobę transakcji obejmującej towarowy 
instrument pochodny lub zakaz nowych 
klas kontraktów.

Or. en

Poprawka 738
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Transakcje kontrahentów 
niefinansowych dotyczące instrumentów 
pochodnych, których wpływ można w 
obiektywny sposób zmierzyć jako 
ograniczający ryzyko bezpośrednio 
związane z działalnością handlową lub 
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działalnością samofinansującą zgodnie z 
[art. 10] rozporządzenia […] (EMIR), są 
wyłączone z zakazów lub ograniczeń.

Or. en

Poprawka 739
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Transakcje dotyczące instrumentów 
pochodnych, zawierane przez podmioty 
niefinansowe, które w obiektywnie 
mierzalny sposób zmniejszają ryzyko 
bezpośrednio związane z ich działalnością 
gospodarczą lub zarządzaniem płynnością 
i zarządzaniem finansowym, zgodnie z art. 
10 rozporządzenia […] (EMIR), są 
zwolnione ze środków, o których mowa w 
niniejszym artykule.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek ustawodawczy zdecydowanie rozszerza uprawnienia EUNGiPW i krajowych 
organów nadzoru, a korzystanie z tych uprawnień będzie miało dalekosiężne i niezamierzone 
skutki dla strategii zarządzania ryzykiem w podmiotach niefinansowych. Z tego względu za 
pomocą poprawki wyłącza się zabezpieczające instrumenty pochodne podmiotów 
niefinansowych ze środków dotyczących nadzoru. W niniejszym wyłączeniu bierze się pod 
uwagę fakt, że te transakcje dotyczące instrumentów pochodnych nie stanowią zagrożenia dla 
stabilności systemu finansowego.

Poprawka 740
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stosuje ograniczenia liczby umów na 
towarowe instrumenty pochodne, które 
osoba, klasa osób lub firma inwestycyjna 
(firmy inwestycyjne) może (mogą) zawrzeć 
w danym okresie,

Or. en

Poprawka 741
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia nadane na mocy ust. 1 lit. b) 
i c) nie mają zastosowania do 
instrumentów pochodnych kontrahenta 
niefinansowego, który w obiektywnie 
mierzalny sposób zmniejsza ryzyko 
bezpośrednio związane z działalnością 
gospodarczą lub finansowaniem 
działalności tego kontrahenta lub 
kontrahentów niefinansowych, 
należących do jego grupy przedsiębiorstw.

Or. de

Uzasadnienie

Wyłączenie firm niefinansowych z obowiązku rozliczania umożliwia tym przedsiębiorstwom 
prowadzenie wydajnego i trwałego zarządzania ryzykiem za pomocą niepoddających się 
standaryzacji strukturyzowanych transakcji poza rynkami regulowanymi, na przykład w celu 
ograniczenia ryzyka związanego z ceną towaru. Z tego względu te firmy muszą nadal być w 
stanie znaleźć i kupić poza rynkami regulowanymi instrumenty pochodne dopasowane do ich 
szczególnych potrzeb.

Poprawka 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW podejmuje decyzję na mocy 
ust. 1 wyłącznie w przypadku, gdy 
spełnione są wszystkie spośród 
następujących warunków:

EUNGiPW podejmuje decyzję na mocy 
ust. 1 w przypadku, gdy spełnione są 
wszystkie spośród następujących 
warunków:

Or. en

Poprawka 743
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW podejmuje decyzję na mocy 
ust. 1 wyłącznie w przypadku, gdy 
spełnione są wszystkie spośród 
następujących warunków:

EUNGiPW podejmuje decyzję na mocy 
ust. 1 w przypadku, gdy spełnione są 
wszystkie spośród następujących 
warunków:

Or. en

Poprawka 744
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW podejmuje decyzję na mocy 
ust. 1 wyłącznie w przypadku, gdy 
spełnione są wszystkie spośród 
następujących warunków:

Bez uszczerbku dla środków 
przewidzianych w art. 59 dyrektywy 
MiFID, EUNGiPW podejmuje decyzję na 
mocy ust. 1 wyłącznie w przypadku, gdy 
spełniony jest co najmniej jeden spośród 
następujących warunków:

Or. en
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Poprawka 745
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki wymienione w ust. 1 lit. a)–c) 
przeciwdziałają zagrożeniu dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych, w tym 
w odniesieniu do sposobów fizycznej 
dostawy towarów lub stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub części 
tego systemu;

a) środki wymienione w ust. 1 lit. a)–c) 
zapobiegają nadużyciom na rynku, 
ograniczają lub eliminują nadmierną 
spekulację, przeciwdziałają zagrożeniu dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych i 
uporządkowanej wyceny, w tym w 
odniesieniu do sposobów fizycznej 
dostawy towarów i ustalania ceny 
równowagi na rynku towaru bazowego lub 
stabilności całego systemu finansowego 
lub części tego systemu;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli właściwe organy nie są w stanie podjąć działań na rzecz zapobiegania 
zniekształceniom funkcji ustalania ceny równowagi na rynkach towarowych instrumentów 
pochodnych, lub takich działań nie podejmą, EUNGiPW musi interweniować, w tym także 
poprzez stosowanie ograniczeń liczby kontraktów, które osoba lub klasa osób może zawrzeć 
lub posiadać.

Poprawka 746
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki wymienione w ust. 1 lit. a)–c) 
przeciwdziałają zagrożeniu dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych, w tym 

a) środki wymienione w ust. 1 lit. a)–c) 
przeciwdziałają zagrożeniu dla wydajnego 
i prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych, w tym 
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w odniesieniu do sposobów fizycznej 
dostawy towarów lub stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub części 
tego systemu;

w odniesieniu do sposobów fizycznej 
dostawy towarów, poprzez wywoływanie 
nadmiernej spekulacji i manipulacji na 
rynku, zwiększoną zmienność cen lub 
zaburzanie funkcji ustalania ceny 
równowagi, lub stabilności całego unijnego
systemu finansowego lub części tego 
systemu lub zaburzanie funkcji 
zarządzania ryzykiem na rynkach 
towarowych;

Or. en

Poprawka 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) znacząco przeciwdziała zagrożeniu dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
sposobów fizycznej dostawy towarów bądź 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu lub 
znacznie zwiększa zdolność właściwych 
organów do monitorowania tego 
zagrożenia;

a) znacząco przeciwdziała zagrożeniu dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
sposobów fizycznej dostawy towarów bądź 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu lub 
znacznie zwiększa zdolność właściwych 
organów do monitorowania tego 
zagrożenia, a zwłaszcza stopień w jakim 
środek:
(i) wspiera płynność niezbędną dla 
ułatwienia transakcji obiektywnie 
zmniejszających ryzyko związane 
bezpośrednio z działalnością handlową 
dotyczącą towaru;
ii) zapobiega nadużyciom na rynku;
iii) wspiera uporządkowaną wycenę i 
warunki rozliczania instrumentów;
(iv) zapewnia narzędzia ustalania 
poziomu cen równowagi dla rynku 
fizycznego;
v) zapobiega tworzeniu się rynku 



AM\901887PL.doc 75/128 PE489.478v01-00

PL

zniekształcającego pozycje;

Or. en

Poprawka 748
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) znacząco przeciwdziała zagrożeniu dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
sposobów fizycznej dostawy towarów bądź 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu lub 
znacznie zwiększa zdolność właściwych 
organów do monitorowania tego 
zagrożenia;

a) znacząco przeciwdziała nadużyciom na 
rynku, ogranicza lub eliminuje nadmierną 
spekulację, przeciwdziała zagrożeniu dla 
prawidłowej wyceny i prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych lub sposobów fizycznej 
dostawy towarów oraz ustalania ceny
równowagi na rynku towaru bazowego
bądź stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu lub 
znacznie zwiększa zdolność właściwych 
organów do monitorowania tego 
zagrożenia;

Or. en

Poprawka 749
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) znacząco przeciwdziała zagrożeniu dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
sposobów fizycznej dostawy towarów bądź 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu lub 
znacznie zwiększa zdolność właściwych 

a) przeciwdziała zagrożeniu dla sprawnego 
i prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
sposobów fizycznej dostawy towarów bądź 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu lub 
zwiększa zdolność właściwych organów do 
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organów do monitorowania tego 
zagrożenia;

monitorowania tego zagrożenia;

Or. en

Poprawka 750
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie ma niekorzystnego wpływu na 
efektywność rynków finansowych, w tym 
nie powoduje ograniczenia płynności na 
tych rynkach ani niepewności wśród 
uczestników rynku, które byłyby 
niewspółmierne do korzyści płynących z 
tego środka.

c) nie ma niekorzystnego wpływu na 
efektywność rynków finansowych i 
rynków towarów bazowych, w tym nie 
zaburza ich funkcji ustalania ceny 
równowagi, który to wpływ byłby 
niewspółmierny do korzyści płynących z 
tego działania;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli właściwe organy nie są w stanie podjąć działań na rzecz zapobiegania 
zniekształceniom funkcji ustalania ceny równowagi na rynkach towarowych instrumentów 
pochodnych, lub takich działań nie podejmą, EUNGiPW musi interweniować, w tym także 
poprzez stosowanie ograniczeń liczby kontraktów, które osoba lub klasa osób może zawrzeć 
lub posiadać.

Poprawka 751
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie ma niekorzystnego wpływu na 
efektywność rynków finansowych, w tym 
nie powoduje ograniczenia płynności na 
tych rynkach ani niepewności wśród 

c) nie ma niekorzystnego wpływu na 
efektywność rynków finansowych, w tym 
nie powoduje ograniczenia płynności 
wymaganej na potrzeby transakcji 
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uczestników rynku, które byłyby 
niewspółmierne do korzyści płynących z 
tego środka.

faktycznie zabezpieczających na tych 
rynkach ani niepewności wśród 
uczestników rynku, które byłyby 
niewspółmierne do korzyści płynących z 
tego środka.

Or. en

Poprawka 752
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu lub 
przedłużeniu środka, o którym mowa w 
ust. 1, EUNGiPW powiadamia odnośne 
właściwe organy o proponowanym środku. 
W przypadku żądania, o którym mowa w 
ust. 1 lit. a) lub b), powiadomienie to 
zawiera informacje na temat tożsamości 
osoby lub osób, do których środek został 
skierowany, a także jego szczegóły i 
uzasadnienie. W przypadku środka 
przewidzianego w ust. 1 lit. c), 
powiadomienie zawiera informacje 
dotyczące osoby lub klasy osób, których 
środek ten dotyczy, stosownych 
instrumentów finansowych, odnośnych 
wskaźników ilościowych, takich jak na 
przykład maksymalna liczba kontraktów, 
którą może zawrzeć dana osoba lub klasa 
osób, a także odpowiednie uzasadnienie.

4. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu lub 
przedłużeniu środka, o którym mowa w 
ust. 1, EUNGiPW powiadamia odnośne 
właściwe organy o proponowanym środku. 
W przypadku żądania, o którym mowa w 
ust. 1 lit. a) lub b), powiadomienie to 
zawiera informacje na temat tożsamości 
osoby lub osób, do których środek został 
skierowany, a także jego szczegóły i 
uzasadnienie. W przypadku środka 
przewidzianego w ust. 1 lit. c), 
powiadomienie zawiera informacje 
dotyczące osoby lub klasy osób, których 
środek ten dotyczy, stosownych 
instrumentów finansowych, odnośnych 
wskaźników ilościowych, takich jak na 
przykład maksymalna liczba otwartych 
pozycji, którą może posiadać dana osoba 
lub klasa osób, a także odpowiednie 
uzasadnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Progi nie powinny się odnosić do liczby kontraktów, które osoba może zawrzeć. Jeśli próg 
stosuje się do towarowych instrumentów pochodnych, powinien odnosić się do otwartych 
pozycji.
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Poprawka 753
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EUNGiPW publikuje na swoich 
stronach internetowych komunikat o 
każdej decyzji dotyczącej nałożenia lub 
przedłużenia środka, o którym mowa w 
ust. 1 lit. c). Komunikat ten zawiera 
informacje dotyczące osoby lub klasy 
osób, których środek ten dotyczy, 
stosownych instrumentów finansowych, 
odnośnych wskaźników ilościowych, jak 
na przykład maksymalna liczba 
kontraktów, którą może zawrzeć dana 
osoba lub klasa osób, a także odpowiednie 
uzasadnienie.

6. EUNGiPW publikuje na swoich 
stronach internetowych komunikat o 
każdej decyzji dotyczącej nałożenia lub 
przedłużenia środka, o którym mowa w 
ust. 1 lit. c). Komunikat ten zawiera 
informacje dotyczące osoby lub klasy 
osób, których środek ten dotyczy, 
stosownych instrumentów finansowych, 
odnośnych wskaźników ilościowych, jak 
na przykład maksymalna liczba otwartych 
pozycji, którą może posiadać dana osoba 
lub klasa osób, a także odpowiednie 
uzasadnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Progi nie powinny się odnosić do liczby kontraktów, które osoba może zawrzeć. Jeśli próg 
stosuje się do towarowych instrumentów pochodnych, powinien odnosić się do otwartych 
pozycji.

Poprawka 754
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EUNGiPW publikuje na swoich 
stronach internetowych komunikat o 
każdej decyzji dotyczącej nałożenia lub 
przedłużenia środka, o którym mowa w 

6. EUNGiPW publikuje na swoich 
stronach internetowych komunikat o 
każdej decyzji dotyczącej nałożenia lub 
przedłużenia środka, o którym mowa w 
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ust. 1 lit. c). Komunikat ten zawiera 
informacje dotyczące osoby lub klasy 
osób, których środek ten dotyczy, 
stosownych instrumentów finansowych, 
odnośnych wskaźników ilościowych, jak 
na przykład maksymalna liczba 
kontraktów, którą może zawrzeć dana 
osoba lub klasa osób, a także odpowiednie 
uzasadnienie.

ust. 1 lit. c). Komunikat ten zawiera 
informacje dotyczące osoby lub klasy 
osób, których środek ten dotyczy, 
stosownych instrumentów finansowych, 
odnośnych wskaźników ilościowych i 
jakościowych, jak na przykład maksymalna 
liczba kontraktów czy wartość pozycji 
brutto lub pozycji otwartej, którą może 
zawrzeć dana osoba lub klasa osób, a także 
odpowiednie uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 755
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu lub 
przedłużeniu środka, o którym mowa w 
ust. 1, EUNGiPW powiadamia odnośne 
właściwe organy o proponowanym środku. 
W przypadku żądania, o którym mowa w 
ust. 1 lit. a) lub b), powiadomienie to 
zawiera informacje na temat tożsamości 
osoby lub osób, do których środek został 
skierowany, a także jego szczegóły i 
uzasadnienie. W przypadku środka 
przewidzianego w ust. 1 lit. c), 
powiadomienie zawiera informacje 
dotyczące osoby lub klasy osób, których 
środek ten dotyczy, stosownych 
instrumentów finansowych, odnośnych 
wskaźników ilościowych, takich jak na 
przykład maksymalna liczba kontraktów, 
którą może zawrzeć dana osoba lub klasa 
osób, a także odpowiednie uzasadnienie.

4. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu lub 
przedłużeniu środka, o którym mowa w 
ust. 1, EUNGiPW powiadamia odnośne 
właściwe organy o proponowanym środku. 
W przypadku żądania, o którym mowa w 
ust. 1 lit. a) lub b), powiadomienie to 
zawiera informacje na temat tożsamości 
osoby lub osób, do których środek został 
skierowany, a także jego szczegóły i 
uzasadnienie. W przypadku środka 
przewidzianego w ust. 1 lit. c), 
powiadomienie zawiera informacje 
dotyczące osoby lub klasy osób, których 
środek ten dotyczy, stosownych 
instrumentów finansowych, odnośnych 
wskaźników ilościowych i jakościowych, 
jak na przykład maksymalna liczba 
kontraktów czy wartość pozycji brutto lub 
pozycji otwartej, którą może zawrzeć dana 
osoba lub klasa osób, a także odpowiednie 
uzasadnienie.

Or. en
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Poprawka 756
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W odpowiednich odstępach, a w każdym 
razie przynajmniej co trzy miesiące, 
EUNGiPW dokonuje przeglądu środków, o 
których mowa w ust. 1 lit. c). Środek, 
który nie został przedłużony po okresie 
trzech miesięcy, automatycznie wygasa. 
Ustępy 2–8 mają zastosowanie do 
przedłużenia środka.

8. W odpowiednich odstępach, a w każdym 
razie przynajmniej co trzy miesiące, 
EUNGiPW dokonuje przeglądu środków, o 
których mowa w ust. 1 lit. c). Ustępy 2–8 
mają zastosowanie do przedłużenia środka.

Or. en

Poprawka 757
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki
określające kryteria i czynniki, które 
powinny być uwzględniane przez 
EUNGiPW przy podejmowaniu decyzji o 
wystąpieniu zagrożenia dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych, w tym w odniesieniu do 
sposobów fizycznej dostawy towarów, bądź 
dla stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu, o 
którym mowa w ust. 2 lit. a).

10. EUNGiPW przedstawia projekty 
regulacyjnych standardów technicznych
określające środki, kryteria i czynniki, 
które EUNGiPW uwzględnia przy 
podejmowaniu decyzji o okolicznościach, 
o których mowa w ust. 2 lit. a).

Or. en
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Poprawka 758
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 759
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. W celu efektywnego wykonywania 
obowiązków w odniesieniu do rynków 
towarowych i koordynowania działań 
nadzorczych pomiędzy wyznaczonymi 
właściwymi organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za te rynki, EUNGiPW 
ustanawia specjalny wydział ds. towarów.

Or. en

Poprawka 760
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 10b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10b. EUNGiPW opracowuje, w ścisłej 
współpracy z ERRS i innymi 
odpowiednimi sektorowymi organami 
nadzoru z Unii i państw trzecich, projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających zestaw odpowiednich 
wskaźników i progów wymaganych do 
monitorowania charakterystyki rynków 
towarów bazowych, jak również 
szczegółowe wymogi dotyczące informacji 
cząstkowej oraz informacji zbiorczych 
przekazywanych przez uczestników rynku, 
rynki regulowane, MTF, OTF i podmioty 
prowadzące obrót poza rynkami 
regulowanymi oraz repozytoria transakcji 
zatwierdzone na mocy rozporządzenia 
[EMIR] odpowiednim właściwym 
organom, EUNGiPW i ERRS.
Wskaźniki te są w szczególności 
wykorzystywane przez właściwe organy i 
wydział EUNGiPW ds. towarów do celów 
ogólnych i jednostkowych pogłębionych 
przeglądów wzorców produkcji, 
konsumpcji, pośrednictwa, transportu, 
ustalania szacunkowych i oficjalnych 
poziomów zapasów, w tym umów 
przedpłaconych, niewykorzystanych 
zdolności, długoterminowych trendów 
podaży i popytu na rynkach towarów 
bazowych, jak również zmienności rynku i 
wzorców korelacji z innymi aktywami i 
kategoriami aktywów.
EUNGiPW przedstawia Komisji projekty 
wspomnianych regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2012 
r.].
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w ust. 2, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
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nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 761
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usług przez firmy z państw 
trzecich nieposiadające oddziału

Świadczenie usług przez firmy z państw 
trzecich

Or. en

Poprawka 762
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usług przez firmy z państw 
trzecich nieposiadające oddziału

Świadczenie usług lub prowadzenie 
działalności przez firmy z państw trzecich 
nieposiadające oddziału

Or. en

Poprawka 763
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy ogólne Świadczenie usług bez rejestracji 



PE489.478v01-00 84/128 AM\901887PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 764
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1a. Firmy z państw trzecich mogą 
świadczyć lub wykonywać usługi 
inwestycyjne i/lub działalność 
inwestycyjną, wraz z usługami 
dodatkowymi, na rzecz osób uznanych za 
uprawnionych kontrahentów do celów art. 
30 [nowej MiFID], mających swoją 
siedzibę w państwie członkowskim inaczej 
niż za pośrednictwem oddziału w tym 
państwie członkowskim, bez konieczności 
uzyskania zezwolenia w tym państwie 
członkowskim na mocy tej dyrektywy lub 
rejestracji na mocy art. 36 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Na uregulowanych firmach z UE (i organach rządowych) powinien spoczywać ciężar 
określenia poziomu potrzebnej im ochrony oraz jakości kontrahentów, z którymi 
przeprowadzają transakcje. Zatem ogromna liczba kontrahentów spoza UE, którzy mogą 
wymagać zarejestrowania wyłącznie z tego względu, że przeprowadzają transakcje z 
uprawnionymi kontrahentami tego typu, sprawi, że zadanie krajowych organów nadzoru 
stanie się niezwykle trudne.

Poprawka 765
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp –1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1a. Jeżeli firma inwestycyjna, która 
uzyskała zezwolenie na mocy dyrektywy 
[nowa MiFID], instytucja kredytowa, 
która uzyskała zezwolenie na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE, świadcząca usługi 
inwestycyjne lub działalność inwestycyjną, 
przedsiębiorstwo zarządzające, które 
uzyskało zezwolenie na mocy dyrektywy 
2009/65/WE lub podmiot zarządzający 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi, który uzyskał zezwolenie 
na mocy dyrektywy 2011/61/UE, ceduje 
funkcje obejmujące usługi inwestycyjne 
na firmę z państwa trzeciego, zgodnie z 
właściwymi przepisami tych dyrektyw, 
firma z państwa trzeciego może świadczyć 
usługi inwestycyjne na rzecz osoby 
cedującej na nią funkcje w inny sposób, 
niż za pośrednictwem oddziału w tym 
państwie członkowskim, w którym ta 
osoba ma siedzibę, bez konieczności 
uzyskania zezwolenia w tym państwie 
członkowskim na mocy dyrektywy 
[MiFID] lub rejestracji na mocy art. 36 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Firmy uregulowane mogą cedować szeroki wachlarz usług, w tym zarządzanie inwestycjami 
oraz przechowywanie i administrację, na firmy z państw trzecich.

Poprawka 766
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firma z państwa trzeciego może 1. Firma z państwa trzeciego może 
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świadczyć usługi wymienione w art. 30
dyrektywy [nowa MiFID] uprawnionym 
kontrahentom mającym siedzibę w Unii 
bez tworzenia oddziału wyłącznie w 
przypadku, gdy jest ona zarejestrowana w 
rejestrze firm z państw trzecich 
prowadzonym przez EUNGiPW zgodnie z 
art. 37.

świadczyć lub realizować usługi 
inwestycyjne i/lub działalność 
inwestycyjną wraz z usługami 
dodatkowymi na rzecz klientów 
profesjonalnych, o których mowa w 
załączniku II sekcja I dyrektywy [nowa 
MiFID] mającym siedzibę w państwie 
członkowskim, w inny sposób niż za 
pośrednictwem oddziału w tym państwie 
członkowskim i bez konieczności 
uzyskania zezwolenia w tym państwie 
członkowskimi na mocy tej dyrektywy w 
przypadku, gdy jest ona zarejestrowana w 
rejestrze firm z państw trzecich 
prowadzonym przez EUNGiPW zgodnie z 
art. 37.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu przypadkach wymóg, by prawo właściwe dla wszystkich kontraktów zawieranych z 
inwestorami UE podlegało prawodawstwu UE, byłby niepraktyczny. Nawet ograniczenie tego 
przepisu do jurysdykcji może w niektórych przypadkach spowodować problemy, np. w 
porozumieniach ubezpieczeniowych, w których klauzula jurysdykcji może być trudna do 
wynegocjowania.

Poprawka 767
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firma z państwa trzeciego może 
świadczyć usługi wymienione w art. 30 
dyrektywy [nowa MiFID] uprawnionym 
kontrahentom mającym siedzibę w Unii 
bez tworzenia oddziału wyłącznie w 
przypadku, gdy jest ona zarejestrowana w 
rejestrze firm z państw trzecich 
prowadzonym przez EUNGiPW zgodnie z 
art. 37.

1. Firma z państwa trzeciego może 
świadczyć usługi wymienione w art. 30 
dyrektywy [nowa MiFID] uprawnionym 
kontrahentom i klientom profesjonalnym 
mającym siedzibę w Unii bez tworzenia 
oddziału wyłącznie w przypadku, gdy jest 
ona zarejestrowana w rejestrze firm z 
państw trzecich prowadzonym przez 
EUNGiPW zgodnie z art. 37.

Or. en
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Poprawka 768
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firma z państwa trzeciego może 
świadczyć usługi wymienione w art. 30
dyrektywy [nowa MiFID] uprawnionym 
kontrahentom mającym siedzibę w Unii 
bez tworzenia oddziału wyłącznie w 
przypadku, gdy jest ona zarejestrowana w 
rejestrze firm z państw trzecich 
prowadzonym przez EUNGiPW zgodnie z 
art. 37.

1. Firma z państwa trzeciego może 
świadczyć usługi inwestycyjne
wymienione na rzecz uprawnionych 
kontrahentów i klientów profesjonalnych 
w rozumieniu załącznika II sekcja I 
dyrektywy …/…/UE [nowa MiFID] 
mającym siedzibę w Unii bez tworzenia 
oddziału wyłącznie w przypadku, gdy jest 
ona zarejestrowana w rejestrze firm z 
państw trzecich prowadzonym przez 
EUNGiPW zgodnie z art. 37.

Or. en

Poprawka 769
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firma z państwa trzeciego może 
świadczyć usługi wymienione w art. 30
dyrektywy [nowa MiFID] uprawnionym 
kontrahentom mającym siedzibę w Unii 
oddziału wyłącznie w przypadku, gdy jest 
ona zarejestrowana w rejestrze firm z 
państw trzecich prowadzonym przez 
EUNGiPW zgodnie z art. 37.

1. Firma z państwa trzeciego może 
świadczyć usługi wymienione w 
załączniku I sekcja A dyrektywy [nowa 
MiFID] z wyjątkiem usług wymienionych 
w pkt. (8)–(10) uprawnionym 
kontrahentom jedynie wówczas, jeżeli ma
siedzibę w Unii w postaci oddziału i 
wyłącznie w przypadku, gdy jest ona 
zarejestrowana w rejestrze firm z państw 
trzecich prowadzonym przez EUNGiPW 
zgodnie z decyzją o równoważności na 
mocy art. 37.

Or. en
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Poprawka 770
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firma z państwa trzeciego może 
świadczyć usługi wymienione w art. 30
dyrektywy [nowa MiFID] uprawnionym 
kontrahentom mającym siedzibę w Unii 
bez tworzenia oddziału wyłącznie w 
przypadku, gdy jest ona zarejestrowana w 
rejestrze firm z państw trzecich 
prowadzonym przez EUNGiPW zgodnie z 
art. 37.

1. Firma z państwa trzeciego może 
świadczyć doradztwo inwestycyjne
wymienione w załączniku I sekcja A 
dyrektywy [nowa MiFID] uprawnionym 
kontrahentom i klientom profesjonalnym 
mającym siedzibę w Unii bez tworzenia 
oddziału wyłącznie w przypadku, gdy jest 
ona zarejestrowana w rejestrze firm z 
państw trzecich prowadzonym przez 
EUNGiPW zgodnie z art. 37.

Or. en

Poprawka 771
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Oddział tworzy się w tym państwie 
członkowskim, w którym firma z państwa 
trzeciego prowadzi swoją najważniejszą 
działalność i podlega nadzorowi 
właściwego organu miejsca, w którym ma 
siedzibę.
Powinny istnieć właściwe ustalenia 
odnośnie do współpracy między 
EUNGiPW a właściwym organem w 
państwie trzecim. Powinny istnieć 
właściwe ustalenia odnośnie do 
współpracy między właściwym organem 
państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się oddział, a właściwym 
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organem w państwie trzecim.

Or. en

Poprawka 772
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EUNGiPW może zarejestrować firmę z 
państwa trzeciego, która złożyła wniosek o 
świadczenie usług inwestycyjnych i 
prowadzenie działalności inwestycyjnej w 
Unii zgodnie z ust. 1 wyłącznie wtedy, gdy 
spełnione są następujące warunki:

2. EUNGiPW może zarejestrować firmę z 
państwa trzeciego, która złożyła wniosek o 
świadczenie usług inwestycyjnych i 
prowadzenie działalności inwestycyjnej w 
Unii zgodnie z ust. 1 wyłącznie wtedy, gdy 
spełnione są następujące warunki:

Or. en

Poprawka 773
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Komisja przyjęła decyzję zgodnie z art. 
37 ust. 1;

a) Komisja podjęła decyzję zgodnie z art. 
37 ust 1, uznając równoważność ram 
ostrożnościowych i ram prowadzenia 
działalności państwa trzeciego;

Or. en

Poprawka 774
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) firma posiada zezwolenie w jurysdykcji, 
w której ma swoją siedzibę, do 
świadczenia usług inwestycyjnych lub 
prowadzenia rodzajów działalności 
inwestycyjnej, które mają być świadczone 
lub prowadzone w Unii, i podlega 
skutecznemu nadzorowi oraz 
egzekwowaniu prawa zapewniającemu 
pełną zgodność z wymogami mającymi 
zastosowanie w tym państwie trzecim;

b) firma posiada zezwolenie w jurysdykcji, 
w której ma swoją główną siedzibę, do 
świadczenia usług inwestycyjnych lub 
prowadzenia rodzajów działalności 
inwestycyjnej, które mają być świadczone 
lub prowadzone w Unii, i podlega 
skutecznemu nadzorowi oraz 
egzekwowaniu prawa zapewniającemu 
pełną zgodność z wymogami mającymi 
zastosowanie w tym państwie trzecim;

Or. en

Poprawka 775
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Firma z państwa trzeciego, o której mowa 
w ust. 1, składa swój wniosek do 
EUNGiPW po przyjęciu przez Komisję 
decyzji, o której mowa w art. 37, 
określającej, że ramy prawne i nadzorcze 
państwa trzeciego, w którym posiada 
zezwolenie firma z państwa trzeciego, są 
równoważne wymogom opisanym w art. 
37 ust. 1.

Firma z państwa trzeciego, która chce 
świadczyć lub realizować usługi 
inwestycyjne lub działalność inwestycyjną 
na mocy ust. 1, składa swój wniosek do 
EUNGiPW po przyjęciu przez Komisję 
decyzji, o której mowa w art. 37, 
określającej, że ramy prawne i nadzorcze 
państwa trzeciego, w którym posiada 
zezwolenie firma z państwa trzeciego w 
zakresie zagadnień ostrożności i 
prowadzenia działalności, są równoważne 
wymogom opisanym w art. 37 ust. 1.

Or. en

Poprawka 776
Sylvie Goulard
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Firmy z państw trzecich świadczące usługi 
zgodnie z niniejszym artykułem przed 
rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek 
usług inwestycyjnych informują klientów 
mających siedzibę w Unii, że nie posiadają 
zezwolenia na świadczenie usług na rzecz 
klientów innych niż uprawnieni 
kontrahenci oraz że nie podlegają 
nadzorowi w Unii. Wskazują one nazwę i 
adres właściwego organu 
odpowiedzialnego za nadzór w państwie 
trzecim.

skreślony

Or. en

Poprawka 777
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Firmy z państw trzecich świadczące usługi 
zgodnie z niniejszym artykułem przed 
rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek 
usług inwestycyjnych informują klientów 
mających siedzibę w Unii, że nie posiadają 
zezwolenia na świadczenie usług na rzecz 
klientów innych niż uprawnieni 
kontrahenci oraz że nie podlegają 
nadzorowi w Unii. Wskazują one nazwę i 
adres właściwego organu 
odpowiedzialnego za nadzór w państwie 
trzecim.

Firmy z państw trzecich świadczące lub 
realizujące usługi lub działalność zgodnie 
z niniejszym artykułem przed 
rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek 
usług inwestycyjnych lub działalności 
inwestycyjnej informują klientów 
mających siedzibę w Unii, że oprócz 
wyjątków dopuszczonych we właściwych 
przepisach krajowych, przyjętych zgodnie 
z art. 36b dyrektywy [nowa MiFID] nie 
posiadają zezwolenia na świadczenie usług 
inwestycyjnych lub działalności 
inwestycyjnej, do których ma 
zastosowanie dyrektywa [MiFID], w Unii 
na rzecz klientów innych niż klienci 
profesjonalni, o których mowa w ust. 1, 
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oraz że nie podlegają nadzorowi w Unii. 
Wskazują one nazwę i adres właściwego 
organu odpowiedzialnego za nadzór w 
państwie trzecim.

Or. en

Poprawka 778
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje określone w akapicie 
pierwszym są przekazywane na piśmie i w 
wyraźny sposób.

skreślony

Or. en

Poprawka 779
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoby mające siedzibę w Unii mogą 
otrzymywać usługi inwestycyjne od firmy 
z państwa trzeciego niezarejestrowanej 
zgodnie z ust. 1 jedynie ze swojej własnej 
wyłącznej inicjatywy.

Osoby mające siedzibę w Unii mogą 
otrzymywać usługi inwestycyjne od firmy 
z państwa trzeciego niezarejestrowanej 
zgodnie z ust. 1 jedynie ze swojej 
inicjatywy.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na pewność prawną należy wyjaśnić, że osoby mające siedzibę w Unii mogą 
wnioskować o usługi firm z państw trzecich bez dalszych ograniczeń. Przekazywanie 
informacji i materiałów badawczych powinno być nadal możliwe.
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Poprawka 780
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoby mające siedzibę w Unii mogą 
otrzymywać usługi inwestycyjne od firmy 
z państwa trzeciego niezarejestrowanej 
zgodnie z ust. 1 jedynie ze swojej własnej 
wyłącznej inicjatywy.

Osoby mające siedzibę w Unii mogą 
otrzymywać usługi inwestycyjne od firmy 
z państwa trzeciego niezarejestrowanej 
zgodnie z ust. 1 jedynie ze swojej własnej 
wyłącznej inicjatywy. Podjęcie przez osobę 
inicjatywy nie uprawnia firmy z państwa 
trzeciego do wprowadzania do obrotu 
nowych kategorii produktów dla tej osoby.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopuścić pasywne wprowadzanie do obrotu, ale to nie powinno otwierać furtki dla 
aktywnego wprowadzania do obrotu wszystkiego, w tym potencjalnych bardzo trudnych 
kategorii inwestycji.

Poprawka 781
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoby mające siedzibę w Unii mogą 
otrzymywać usługi inwestycyjne od firmy 
z państwa trzeciego niezarejestrowanej 
zgodnie z ust. 1 jedynie ze swojej własnej 
wyłącznej inicjatywy.

Osoby mające siedzibę w Unii mogą 
otrzymywać usługi inwestycyjne od firmy 
z państwa trzeciego jedynie ze swojej 
własnej i wyłącznej inicjatywy. W takim 
przypadku usług nie należy uznawać za 
usługi świadczone na terytorium Unii. 
Firmy z państw trzecich informują takie 
zgłaszające się osoby, że nie posiadają 
zezwolenia na świadczenie usług w Unii 
oraz że nie podlegają nadzorowi w Unii. 
Informacje są przekazywane w wyraźny 
sposób.
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Firmom z państw trzecich nie zezwala się 
na pozyskiwanie klientów w Unii lub 
promowanie czy reklamowanie usług 
inwestycyjnych albo działalności 
inwestycyjnej wraz usługami dodatkowymi 
w Unii.
Firmy z państw trzecich mogą pozyskiwać 
klientów lub promować czy reklamować 
usługi inwestycyjne albo działalność 
inwestycyjną wraz usługami dodatkowymi 
w Unii jedynie wobec takich osób, które 
kwalifikuje się jako uprawnionych 
kontrahentów w Unii, pod warunkiem, że 
firma z państwa trzeciego jest 
zarejestrowana zgodnie z art. 36 i 37.

Or. en

Poprawka 782
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Firmy inwestycyjne oraz operatorzy 
rynku z państw trzecich, świadczący 
usługi na rzecz uprawnionych 
kontrahentów zgodnie z niniejszym 
artykułem, podlegają wymogom 
określonym w art. 19, 20, 21, 22 i 23 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
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investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Poprawka 783
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wszelkie spory między firmami z 
państw trzecich a inwestorami z UE są 
rozstrzygane zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego i podlegają jurysdykcji 
tego państwa.

5. Firmy z państw trzecich świadczące lub 
realizujące usługi lub działalność zgodnie 
z niniejszym artykułem oferują klientom 
mającym siedzibę w Unii, przed 
świadczeniem lub realizowaniem 
jakichkolwiek usług inwestycyjnych lub 
działalności inwestycyjnej, przedłożenie 
jakichkolwiek sporów dotyczących tych 
usług lub działalności pod jurysdykcję 
sądu lub trybunału arbitrażowego w 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu przypadkach wymóg, by prawo właściwe dla wszystkich kontraktów zawieranych z 
inwestorami UE podlegało prawodawstwu UE, byłby niepraktyczny. Nawet ograniczenie tego 
przepisu do jurysdykcji może w niektórych przypadkach spowodować problemy, np. w 
porozumieniach ubezpieczeniowych, w których klauzula jurysdykcji może być trudna do 
wynegocjowania.

Poprawka 784
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisji przyznaje się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 

EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
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technicznych określających informacje 
przedstawiane przez firmę z państwa 
trzeciego we wniosku o rejestrację 
składanym do EUNGiPW zgodnie z ust. 3 
oraz format informacji przekazywanych 
zgodnie z ust. 4.

określających informacje przedstawiane 
przez firmę z państwa trzeciego we 
wniosku o rejestrację składanym do 
EUNGiPW zgodnie z ust. 3 oraz:

a) format informacji przekazywanych 
zgodnie z ust. 4; oraz

b) wszelkie niezbędne informacje 
przekazywane zgodnie z art. 37. 

Or. en

Poprawka 785
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regulacyjne standardy techniczne, o 
których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

EUNGiPW przedstawia projekty tych 
wykonawczych standardów technicznych 
Komisji do dnia […] r. Komisji przyznaje 
się uprawnienia do przyjęcia 
wykonawczych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 786
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW przedkłada Komisji projekt 
tych regulacyjnych standardów 
technicznych w terminie do [] r.

skreślony
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Or. en

Poprawka 787
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 42, w 
odniesieniu do państwa trzeciego, jeżeli 
ramy prawne i nadzorcze tego państwa 
trzeciego gwarantują, iż firmy posiadające 
zezwolenie w danym państwie trzecim 
spełniają prawnie wiążące wymogi o 
skutku równoważnym wymogom 
określonym w dyrektywie nr [nowa 
MiFID], niniejszym rozporządzeniu, 
dyrektywie 2006/49/WE [dyrektywa w 
sprawie adekwatności kapitałowej] oraz w 
środkach wykonawczych do tych aktów 
prawnych, oraz jeżeli dane państwo trzecie 
zapewnia równoważne wzajemne 
uznawanie ram ostrożnościowych 
mających zastosowanie do firm 
inwestycyjnych posiadających zezwolenie 
zgodnie z tą dyrektywą.

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 42, w 
odniesieniu do państwa trzeciego, jeżeli 
ramy prawne i nadzorcze tego państwa 
trzeciego gwarantują, iż firmy posiadające 
zezwolenie w danym państwie trzecim 
spełniają prawnie wiążące wymogi w 
zakresie zagadnień ostrożności i 
prowadzenia działalności o skutku 
równoważnym wymogom ostrożności i 
prowadzenia działalności określonym w 
dyrektywie nr [nowa MiFID], niniejszym 
rozporządzeniu, dyrektywie 2006/49/WE 
[dyrektywa w sprawie adekwatności 
kapitałowej] oraz w środkach 
wykonawczych do tych aktów prawnych, 
oraz jeżeli dane państwo trzecie zapewnia 
skuteczne równoważne uznawanie ram 
ostrożnościowych mających zastosowanie 
do firm inwestycyjnych posiadających 
zezwolenie zgodnie z tą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący „równoważnej wzajemnej uznawalności” ram ostrożnościowych państwa 
trzeciego mógłby zostać wykorzystany przeciwko firmom z UE. Dlatego brzmienie tego zapisu 
należy dostosować do rozporządzenia EMIR. W odnośnych postanowieniach rozporządzenia 
EMIR nie ma bezpośredniego odniesienia do „wzajemności”, zob. art. 23 ust. 3 („skuteczne 
równoważne uznawanie”) oraz art. 3 ust. 2 i art. 23. ust. 2. Zob. również art. 28 ust. 5 MiFIR 
(„skuteczne równoważne uznawanie”) oraz uwagi dotyczące art. 24 ust. 1 lit. d). Dlatego 
należy dostosować brzmienie art. 37 ust. 1.
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Poprawka 788
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 42, w 
odniesieniu do państwa trzeciego, jeżeli 
ramy prawne i nadzorcze tego państwa 
trzeciego gwarantują, iż firmy posiadające 
zezwolenie w danym państwie trzecim 
spełniają prawnie wiążące wymogi o 
skutku równoważnym wymogom 
określonym w dyrektywie nr [nowa 
MiFID], niniejszym rozporządzeniu, 
dyrektywie 2006/49/WE [dyrektywa w 
sprawie adekwatności kapitałowej] oraz w 
środkach wykonawczych do tych aktów 
prawnych, oraz jeżeli dane państwo trzecie 
zapewnia równoważne wzajemne 
uznawanie ram ostrożnościowych 
mających zastosowanie do firm 
inwestycyjnych posiadających zezwolenie 
zgodnie z tą dyrektywą.

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 42, w 
odniesieniu do państwa trzeciego, jeżeli
ramy prawne i nadzorcze tego państwa 
trzeciego gwarantują, iż firmy posiadające 
zezwolenie w danym państwie trzecim 
spełniają prawnie wiążące wymogi o 
skutku równoważnym wymogom 
określonym w dyrektywie nr [nowa 
MiFID], niniejszym rozporządzeniu, 
dyrektywie 2006/49/WE [dyrektywa w 
sprawie adekwatności kapitałowej] oraz w 
środkach wykonawczych do tych aktów 
prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie gwarantuje się wzajemności, jest ona również sprzeczna z zasadami WTO. Biorąc pod 
uwagę, że obecnie potrzebne są w UE inwestycje z zewnątrz, wprowadzanie barier dla handlu 
wydaje się być nielogiczne.

Poprawka 789
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 42, w 

Komisja w terminie do 31 grudnia 2014 r. 
przyjmuje decyzję zgodnie z procedurą, o 
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odniesieniu do państwa trzeciego, jeżeli
ramy prawne i nadzorcze tego państwa 
trzeciego gwarantują, iż firmy posiadające 
zezwolenie w danym państwie trzecim 
spełniają prawnie wiążące wymogi o 
skutku równoważnym wymogom 
określonym w dyrektywie nr [nowa 
MiFID], niniejszym rozporządzeniu, 
dyrektywie 2006/49/WE [dyrektywa w 
sprawie adekwatności kapitałowej] oraz w 
środkach wykonawczych do tych aktów 
prawnych, oraz jeżeli dane państwo trzecie 
zapewnia równoważne wzajemne 
uznawanie ram ostrożnościowych 
mających zastosowanie do firm 
inwestycyjnych posiadających zezwolenie 
zgodnie z tą dyrektywą.

której mowa w art. 42, w odniesieniu do 
państwa trzeciego, jeżeli ramy prawne i 
nadzorcze tego państwa trzeciego 
gwarantują, iż firmy posiadające 
zezwolenie w danym państwie trzecim 
spełniają prawnie wiążące wymogi o 
skutku równoważnym wymogom 
określonym w dyrektywie nr [nowa 
MiFID], niniejszym rozporządzeniu, 
dyrektywie 2006/49/WE [dyrektywa w 
sprawie adekwatności kapitałowej] oraz w 
środkach wykonawczych do tych aktów 
prawnych, oraz jeżeli dane państwo trzecie 
zapewnia równoważne wzajemne 
uznawanie ram ostrożnościowych 
mających zastosowanie do firm 
inwestycyjnych posiadających zezwolenie 
zgodnie z tą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 790
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 42, w 
odniesieniu do państwa trzeciego, jeżeli 
ramy prawne i nadzorcze tego państwa 
trzeciego gwarantują, iż firmy posiadające 
zezwolenie w danym państwie trzecim 
spełniają prawnie wiążące wymogi o 
skutku równoważnym wymogom 
określonym w dyrektywie nr [nowa 
MiFID], niniejszym rozporządzeniu, 
dyrektywie 2006/49/WE [dyrektywa w 
sprawie adekwatności kapitałowej] oraz w 
środkach wykonawczych do tych aktów 
prawnych, oraz jeżeli dane państwo trzecie 
zapewnia równoważne wzajemne 
uznawanie ram ostrożnościowych 
mających zastosowanie do firm 

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 42, w 
odniesieniu do państwa trzeciego, jeżeli 
ramy prawne i nadzorcze tego państwa 
trzeciego gwarantują, iż firmy posiadające 
zezwolenie w danym państwie trzecim 
spełniają prawnie wiążące wymogi o 
skutku równoważnym wymogom 
określonym w dyrektywie nr [nowa 
MiFID], niniejszym rozporządzeniu, 
dyrektywie 2006/49/WE [dyrektywa w 
sprawie adekwatności kapitałowej] oraz w 
środkach wykonawczych do tych aktów 
prawnych, oraz jeżeli zastosowanie mają 
zasady fundamentalne, gwarantujące 
równoważny nadzór i stabilność.
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inwestycyjnych posiadających zezwolenie 
zgodnie z tą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 791
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 42, w 
odniesieniu do państwa trzeciego, jeżeli 
ramy prawne i nadzorcze tego państwa 
trzeciego gwarantują, iż firmy posiadające 
zezwolenie w danym państwie trzecim 
spełniają prawnie wiążące wymogi o 
skutku równoważnym wymogom 
określonym w dyrektywie nr [nowa 
MiFID], niniejszym rozporządzeniu, 
dyrektywie 2006/49/WE [dyrektywa w 
sprawie adekwatności kapitałowej] oraz w 
środkach wykonawczych do tych aktów 
prawnych, oraz jeżeli dane państwo 
trzecie zapewnia równoważne wzajemne 
uznawanie ram ostrożnościowych 
mających zastosowanie do firm 
inwestycyjnych posiadających zezwolenie 
zgodnie z tą dyrektywą.

Komisja przyjmuje decyzję w sprawie 
równoważności państwa trzeciego zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 42 ust. 
2, w odniesieniu do państwa trzeciego, o 
ile spełnione są następujące warunki:

a) jeżeli system prawny i nadzoru tego 
państwa trzeciego zapewnia wypełnianie 
przez firmy, którym udzielono zezwolenia 
w tym państwie trzecim, prawnie 
wiążących wymogów, które wywierają 
skutek równoważny wymogom 
określonym w dyrektywie [MiFID], w 
niniejszym rozporządzeniu oraz w 
dyrektywie 2006/49/WE oraz ich środkach 
wykonawczych,
b) dane państwo trzecie zapewnia 
równoważne wzajemne uznawanie ram 
ostrożnościowych mających zastosowanie 
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do firm inwestycyjnych posiadających 
zezwolenie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, w tym wzajemny dostęp 
dla firm z UE w celu świadczenia 
podobnych usług na rzecz uprawnionych 
kontrahentów w tym państwie trzecim. 
Komisja przeprowadza najpierw 
konsultacje z EUNGiPW w celu wydania 
w okresie trzech miesięcy wiążącej opinii 
dotyczącej równoważności ram 
ostrożnościowych państwa trzeciego.

Or. en

Poprawka 792
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ramy ostrożnościowe państwa trzeciego 
mogą zostać uznane za równoważne w 
przypadku, gdy spełniają one wszystkie 
spośród następujących warunków:

Ramy ostrożnościowe i prowadzenia 
działalności państwa trzeciego uznaje się
za mające równoważne skutki w 
przypadku, gdy spełniają one wszystkie 
spośród następujących warunków

Or. en

Poprawka 793
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ramy ostrożnościowe państwa trzeciego 
mogą zostać uznane za równoważne w 
przypadku, gdy spełniają one wszystkie 
spośród następujących warunków:

Ramy nadzoru ostrożnościowego państw 
trzeciego można uznać za mające
równoważne skutki, w przypadku gdy 
ramy te spełniają wszystkie poniższe 
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warunki:

Or. en

Uzasadnienie

To dostosowuje brzmienie tekstu do EMIR.

Poprawka 794
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ramy ostrożnościowe państwa trzeciego 
mogą zostać uznane za równoważne w 
przypadku, gdy spełniają one wszystkie 
spośród następujących warunków:

Ramy nadzoru ostrożnościowego państw 
trzeciego można uznać za mające
równoważne skutki, w przypadku gdy 
ramy te spełniają wszystkie poniższe 
warunki:

Or. en

Poprawka 795
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit drugi – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) decyzja Komisji określona w 
niniejszym ustępie może ograniczać się do 
danej kategorii lub kilku kategorii firm. W 
takim przypadku firma z państwa 
trzeciego może zostać zarejestrowana 
zgodnie z ust. 36, jeśli wchodzi w zakres 
kategorii określonej w decyzji Komisji.

Or. en
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Poprawka 796
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit drugi – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) dane państwo trzecie stosuje warunki 
wzajemnego dostępu dla firm 
inwestycyjnych, które mają siedzibę w UE, 
oraz dane państwo trzecie wdrożyło system 
wzajemnego uznawania.

Or. en

Poprawka 797
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37a
Usługi lub działalność świadczone za 

pośrednictwem oddziału poza państwem 
trzecim będącym główną siedzibą

1. Jeżeli firma z państwa trzeciego 
świadczy lub realizuje dane usługi 
inwestycyjne lub działalność inwestycyjną 
za pośrednictwem oddziału mającego 
siedzibę w innym państwie trzecim, niż 
państwo będące główną siedzibą, mają 
zastosowanie art. 36 i 37, jak gdyby 
odniesienia do państwa trzeciego, w 
którym firma ma główną siedzibę, 
obejmowały odniesienie do państwa 
trzeciego, w którym znajduje się oddział, w 
zakresie istotnym z uwagi na rozdział 
obowiązków nadzorczych pomiędzy 
dwoma państwami trzecimi.
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2. Jeżeli firma z państwa trzeciego 
świadczy lub realizuje dane usługi 
inwestycyjne lub działalność inwestycyjną 
za pośrednictwem oddziału mającego 
siedzibę w państwie członkowskim, który 
uzyskał zezwolenie zgodnie z art. 46a 
[nowa MiFID], zmienia się art. 36 ust. 4 w 
taki sposób, by umożliwić firmie 
odniesienie się do nadzoru nad oddziałem 
przez właściwy organ państwa trzeciego, w 
którym oddział się znajduje.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie nie jest jasne, w jaki sposób stosuje się przepisy we wniosku Komisji w przypadku, 
gdy firma z państwa trzeciego w rzeczywistości świadczy lub realizuje usługi lub działalność 
w UE za pośrednictwem oddziału znajdującego się w innym państwie trzecim. Niniejsza 
poprawka zapewnia wyjaśnienie i pewność prawną.

Poprawka 798
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW rejestruje firmy spoza UE
posiadające zezwolenie na świadczenie 
usług inwestycyjnych lub prowadzenie 
działalności inwestycyjnej w Unii zgodnie 
z art. 36. Rejestr jest dostępny publicznie 
na stronach internetowych EUNGiPW i 
zawiera informacje dotyczące usług lub 
rodzajów działalności, na świadczenie lub 
prowadzenie których firmy spoza UE
posiadają zezwolenie, a także wskazanie 
właściwego organu odpowiedzialnego za 
nadzór nad nimi w państwie trzecim.

EUNGiPW rejestruje firmy z państw 
trzecich posiadające zezwolenie na 
świadczenie usług inwestycyjnych lub 
prowadzenie działalności inwestycyjnej w 
Unii zgodnie z art. 36. Rejestr jest 
dostępny publicznie na stronach 
internetowych EUNGiPW i zawiera 
informacje dotyczące usług lub rodzajów 
działalności, na świadczenie lub 
prowadzenie których firmy z państw 
trzecich posiadają zezwolenie, a także 
wskazanie właściwego organu 
odpowiedzialnego za nadzór nad nimi w 
państwie trzecim.

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu do definicji firmy z państwa trzeciego zawartej w art. 2.

Poprawka 799
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW rejestruje firmy spoza UE 
posiadające zezwolenie na świadczenie 
usług inwestycyjnych lub prowadzenie 
działalności inwestycyjnej w Unii zgodnie 
z art. 36. Rejestr jest dostępny publicznie 
na stronach internetowych EUNGiPW i 
zawiera informacje dotyczące usług lub 
rodzajów działalności, na świadczenie lub 
prowadzenie których firmy spoza UE 
posiadają zezwolenie, a także wskazanie 
właściwego organu odpowiedzialnego za 
nadzór nad nimi w państwie trzecim.

EUNGiPW rejestruje firmy spoza UE 
posiadające zezwolenie na świadczenie 
usług inwestycyjnych lub prowadzenie 
działalności inwestycyjnej w Unii zgodnie 
z art. 36 i 37. Rejestr jest dostępny 
publicznie na stronach internetowych 
EUNGiPW i zawiera informacje dotyczące 
usług lub rodzajów działalności, na 
świadczenie lub prowadzenie których 
firmy spoza UE posiadają zezwolenie, a 
także wskazanie właściwego organu 
odpowiedzialnego za nadzór nad nimi w 
UE.

Or. en

Poprawka 800
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli spełnione są warunki określone 
w ust. 2, EUNGiPW wycofuje rejestrację 
firmy spoza UE w rejestrze utworzonym 
zgodnie z art. 38 w przypadku, gdy:

1. EUNGiPW wycofuje rejestrację firmy 
spoza UE w rejestrze utworzonym zgodnie 
z art. 38 w przypadku, gdy: 

Or. en
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Poprawka 801
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) EUNGiPW ma uzasadnione, oparte na 
udokumentowanych dowodach podstawy, 
aby sądzić, że w ramach świadczenia usług 
inwestycyjnych i prowadzenia działalności 
inwestycyjnej w Unii firma spoza UE 
działa w sposób, który jawnie szkodzi 
interesom inwestorów lub prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków, lub

a) EUNGiPW ma uzasadnione, oparte na 
udokumentowanych dowodach podstawy, 
aby sądzić, że w ramach świadczenia usług 
inwestycyjnych i prowadzenia działalności 
inwestycyjnej w Unii państwa trzecie 
działają w sposób, który jawnie szkodzi 
interesom inwestorów lub prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków, lub

Or. en

Uzasadnienie

Ważne, by uczestnicy rynku hurtowego UE, na przykład uprawnieni kontrahenci i inwestorzy 
profesjonalni, mieli możliwość uzyskania dostępu do usług z państw trzecich zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 35a i 36.

Poprawka 802
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) EUNGiPW ma uzasadnione, oparte na 
udokumentowanych dowodach podstawy, 
aby sądzić, że w ramach świadczenia usług 
inwestycyjnych i prowadzenia działalności 
inwestycyjnej w Unii firma spoza UE 
działa w sposób, który jawnie szkodzi 
interesom inwestorów lub prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków, lub

a) EUNGiPW ma uzasadnione, oparte na 
udokumentowanych dowodach podstawy, 
aby sądzić, że w ramach świadczenia usług 
inwestycyjnych i prowadzenia działalności 
inwestycyjnej w Unii firma spoza UE 
działa w sposób, który szkodzi interesom 
inwestorów lub prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków, lub

Or. en
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Poprawka 803
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) EUNGiPW ma uzasadnione, oparte na 
udokumentowanych dowodach podstawy, 
aby sądzić, że w ramach świadczenia usług 
inwestycyjnych i prowadzenia działalności 
inwestycyjnej w Unii firma spoza UE
poważnie naruszyła przepisy mające do 
niej zastosowanie w państwie trzecim, na 
podstawie których Komisja przyjęła 
decyzję zgodnie z art. 37 ust. 1.

b) EUNGiPW ma uzasadnione, oparte na 
udokumentowanych dowodach podstawy, 
aby sądzić, że w ramach świadczenia usług 
inwestycyjnych i prowadzenia działalności 
inwestycyjnej w Unii firma z państwa 
trzeciego poważnie naruszyła przepisy 
mające do niej zastosowanie w państwie
trzecim, w którym znajduje się jej główna 
siedziba lub z którego świadczy usługi lub 
działalność, na podstawie których Komisja 
przyjęła decyzję zgodnie z art. 37 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne, by uczestnicy rynku hurtowego UE, na przykład uprawnieni kontrahenci i inwestorzy 
profesjonalni, mieli możliwość uzyskania dostępu do usług z państw trzecich zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 35a i 36.

Poprawka 804
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) EUNGiPW ma uzasadnione, oparte na 
udokumentowanych dowodach podstawy, 
aby sądzić, że w ramach świadczenia usług 
inwestycyjnych i prowadzenia działalności 
inwestycyjnej w Unii firma spoza UE 
poważnie naruszyła przepisy mające do 
niej zastosowanie w państwie trzecim, na 
podstawie których Komisja przyjęła 
decyzję zgodnie z art. 37 ust. 1.

b) EUNGiPW ma uzasadnione, oparte na 
udokumentowanych dowodach podstawy, 
aby sądzić, że w ramach świadczenia usług 
inwestycyjnych i prowadzenia działalności 
inwestycyjnej w Unii firma spoza UE 
naruszyła przepisy mające do niej 
zastosowanie w państwie trzecim, na 
podstawie których Komisja przyjęła 
decyzję zgodnie z art. 37 ust. 1.
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Wniosek o takie wycofanie może być 
złożony do EUNGiPW przez właściwy 
organ każdego państwa członkowskiego, 
w którym firma z państwa trzeciego 
świadczy usługi.

Or. en

Poprawka 805
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) EUNGiPW przekazał sprawę do 
właściwego organu państwa trzeciego, a 
właściwy organ nie podjął stosownych 
środków niezbędnych dla ochrony 
inwestorów oraz prawidłowego 
funkcjonowania rynków Unii lub nie 
wykazał, że dana firma z państwa 
trzeciego spełnia wymogi mające do niej 
zastosowanie w tym państwie trzecim; oraz

a) EUNGiPW przekazał sprawę do 
właściwego organu państwa trzeciego, a 
właściwy organ państwa trzeciego nie 
podjął stosownych środków niezbędnych 
dla ochrony inwestorów oraz 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
Unii lub nie wykazał, że firma z państwa 
trzeciego spełnia wymogi mające do niej 
zastosowanie w tym państwie trzecim; oraz

Or. en

Poprawka 806
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EUNGiPW niezwłocznie informuje 
Komisję o wszystkich środkach przyjętych 
zgodnie z ust. 1 i ogłasza swoją decyzję na 
swoich stronach internetowych.

3. EUNGiPW niezwłocznie informuje 
Komisję o wszystkich środkach przyjętych 
zgodnie z ust. 1 i ogłasza swoją decyzję 
dotyczącą firmy z państwa trzeciego na 
swoich stronach internetowych. Decyzja 
pozostaje opublikowana przez okres 5 lat.

Or. en
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Poprawka 807
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja ocenia, czy w odniesieniu do 
danego państwa trzeciego nadal spełnione 
są warunki, na podstawie których przyjęta 
została decyzja zgodnie z art. 37 ust. 1.

4. Komisja ponownie ocenia, czy w 
odniesieniu do danego państwa trzeciego 
nadal spełnione są warunki, na podstawie 
których przyjęta została decyzja o 
równoważności zgodnie z art. 37 ust. 1.

Or. en

Poprawka 808
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39a
Dodatkowe wymogi

Jeżeli firma z państwa trzeciego świadczy 
lub realizuje usługi lub działalność, o 
których mowa w art. 35a ust. 1 lub art. 36 
ust. 1, na rzecz uprawnionego 
kontrahenta lub klienta profesjonalnego 
w państwie członkowskim, to państwo 
członkowskie nie nakłada żadnych 
dodatkowych wymogów na firmę z 
państwa trzeciego w odniesieniu do 
zagadnień objętych dyrektywą [nowa 
MiFID] lub niniejszym rozporządzeniem.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne, by uczestnicy rynku hurtowego UE, na przykład uprawnieni kontrahenci i inwestorzy 
profesjonalni, mieli możliwość uzyskania dostępu do usług z państw trzecich zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 35a i 36. To wyjaśnia, że mamy do czynienia z ujednoliconym 
systemem UE w celu świadczenia usług transgranicznych. Por. art. 36 ust. 1 akapit drugi 
MiFID2.

Poprawka 809
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 8 – Sekcja 1a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 1a
Świadczenie usług z ustanowieniem 

oddziału
Artykuł 39a

Ustanowienie oddziału
1. Państwa członkowskie wymagają 
uzyskania przez firmy z państw trzecich, 
które zamierzają świadczyć usługi 
inwestycyjne lub prowadzić działalność 
inwestycyjną, w tym świadczyć usługi 
dodatkowe, na ich terytorium za 
pośrednictwem oddziału, uprzedniego 
zezwolenia właściwych organów tych 
państw członkowskich zgodnie z 
następującymi przepisami:
a) Komisja podjęła decyzję zgodnie z ust 
3;
b) świadczenie usług, o zezwolenie na 
które wnioskuje firma z państw trzeciego, 
podlega zezwoleniu i nadzorowi w 
państwie trzecim, w którym wnioskująca 
firma posiada siedzibę i uzyskała stosowne 
zezwolenie. Państwo trzecie, w którym 
firma z państwa trzeciego posiada 
siedzibę, nie może być sklasyfikowane 
przez Grupę Specjalną ds. 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu jako kraj lub 
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terytorium odmawiające współpracy;
c) istnieją uzgodnienia w zakresie 
współpracy, obejmujące przepisy 
regulujące wymianę informacji do celów 
zapewnienia integralności rynku i 
ochrony inwestorów, między właściwymi 
organami w zainteresowanym państwie 
członkowskim a właściwymi organami 
nadzoru w państwie trzecim, w którym 
firma posiada siedzibę;
d) oddział posiada do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości;
e) nominuje się co najmniej jedną osobę 
odpowiedzialną za zarządzanie oddziałem, 
która spełnia wymogi określone w art. 9 
ust. 1;
f) państwo trzecie, w którym firma z 
państwa trzeciego posiada siedzibę, 
podpisało z państwem członkowskim, w 
którym ustanowiony ma zostać oddział, 
umowę, która jest w pełni zgodna ze 
standardami określonymi w art. 26 
Modelowej konwencji OECD w sprawie 
podatku od dochodu i majątku, oraz 
zapewnia skuteczną wymianę informacji 
w sprawach podatkowych, w tym 
ewentualne wielostronne konwencje 
podatkowe;
g) w momencie udzielania zezwolenia
firma należy do systemu rekompensat dla 
inwestorów uprawnionym lub uznanym 
zgodnie z dyrektywą 97/9/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 
r. w sprawie systemów rekompensat dla 
inwestorów.
2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma z państwa trzeciego zamierzająca 
świadczyć usługi inwestycyjne lub 
prowadzić działalność inwestycyjną, w tym 
świadczyć usługi dodatkowe, na rzecz 
klientów detalicznych na terytorium tych 
państw członkowskich, ustanowiła w Unii 
oddział.
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3. Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 95, w 
odniesieniu do państwa trzeciego, jeżeli 
ramy prawne i nadzorcze tego państwa 
trzeciego gwarantują, iż firmy posiadające 
zezwolenie w danym państwie trzecim 
spełniają prawnie wiążące wymogi o 
skutku równoważnym wymogom 
określonym w niniejszym rozporządzeniu i 
w dyrektywie nr …/… (UE) [nowa 
MiFID] oraz w dyrektywie 2006/49/WE 
[dyrektywa w sprawie adekwatności 
kapitałowej] i ich środkach 
wykonawczych, a to państwo trzecie 
zapewnia równoważną wzajemną 
uznawalność ram nadzoru 
ostrożnościowego mających zastosowanie 
do firm inwestycyjnych, którym udzielono 
zezwolenia zgodnie z niniejszą dyrektywą.
Ramy ostrożnościowe państwa trzeciego 
mogą zostać uznane za równoważne w 
przypadku, gdy spełniają one wszystkie 
spośród następujących warunków:
a) firmy świadczące usługi inwestycyjne i 
prowadzące działalność inwestycyjną w 
tym państwie trzecim podlegają 
obowiązkowi uzyskania zezwolenia oraz 
bieżącemu skutecznemu nadzorowi i 
egzekwowaniu prawa;
b) firmy świadczące usługi inwestycyjne i 
prowadzące działalność inwestycyjną w 
danym państwie trzecim podlegają 
wystarczającym wymogom kapitałowym 
oraz odpowiednim wymogom mającym 
zastosowanie do akcjonariuszy bądź 
udziałowców oraz członków organu 
zarządzającego;
c) firmy świadczące usługi inwestycyjne i 
prowadzące działalność inwestycyjną 
podlegają właściwym wymogom 
organizacyjnym w obszarze funkcji 
kontroli wewnętrznej;
d) zapewniają przejrzystość i integralność 
rynku, przeciwdziałając nadużyciom na 
rynku w postaci wykorzystywania 
poufnych informacji i manipulacji na 
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rynku.
4. Firma z państw trzeciego, o której 
mowa w ust. 1, składa swój wniosek do 
właściwego organu państwa 
członkowskiego, w którym zamierza 
ustanowić oddział, po przyjęciu przez 
Komisję decyzji stwierdzającej 
równoważność ram prawnych i ram 
nadzoru państwa trzeciego, w którym 
firmie z państwa trzeciego udzielono 
zezwolenia, w stosunku do wymogów 
określonych w ust. 3.

Artykuł 39b
Obowiązek dostarczania informacji
Firma z państwa trzeciego zamierzająca 
uzyskać zezwolenie na świadczenie 
dowolnych usług inwestycyjnych lub 
prowadzenie dowolnej działalności 
inwestycyjnej, w tym świadczenie 
dowolnych usług dodatkowych, na 
terytorium państwa członkowskiego 
przekazuje właściwemu organowi tego 
państwa członkowskiego następujące 
informacje:
a) nazwę i adres właściwego organu 
odpowiedzialnego za nadzór w danym 
państwie trzecim. Jeżeli więcej niż jeden 
organ jest odpowiedzialny za nadzór, 
przedstawia się szczegóły dotyczące 
poszczególnych obszarów kompetencji;
b) wszystkie istotne szczegóły firmy 
(nazwa, forma prawna, zarejestrowane 
biuro i adres, członkowie organu 
zarządzającego, ważni akcjonariusze) oraz 
program działania określający usługi 
inwestycyjne i/lub działalność 
inwestycyjną, a także usługi dodatkowe, 
które będą świadczone, oraz strukturę 
organizacyjną oddziału, w tym opis 
wszystkich delegacji kluczowych funkcji 
operacyjnych na rzecz podmiotów 
trzecich;
c) nazwiska osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie oddziałem oraz właściwe 
dokumenty poświadczające zgodność z 
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wymogami, o których mowa w art. 9 ust. 1 
dyrektywy nr …/… (UE) [nowa MiFID].
d) informacje na temat kapitału 
założycielskiego pozostającego do 
swobodnej dyspozycji oddziału.

Artykuł 39c
Udzielanie zezwolenia
1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym firma z 
państwa trzeciego zamierza ustanowić 
swój oddział, udziela zezwolenia, 
wyłącznie gdy spełnione są następujące 
warunki:
a) właściwy organ zyskał pewność, że 
warunki określone w art. 41 dyrektywy nr 
…/… (UE) [nowa MiFID] zostały 
spełnione;
b) właściwy organ zyskał pewność, że 
oddział firmy z państwa trzeciego będzie w 
stanie przestrzegać przepisów określonych 
w ust. 3.
W ciągu sześciu miesięcy od złożenia 
kompletnego wniosku właściwy organ 
informuje firmę z państwa trzeciego, czy 
zezwolenie zostało udzielone.
2. Oddział firmy z państwa trzeciego, 
której udzielono zezwolenia zgodnie z ust. 
1, wypełnia obowiązki określone w art. 16, 
17, 23, 24, 25, 27, art. 28 ust. 1 i art. 30 
niniejszego rozporządzenia oraz w art. 13-
23 dyrektywy nr …/… (UE) [nowa 
MiFID] oraz w środkach przyjętych na 
ich podstawie, a także podlega nadzorowi 
ze strony właściwego organu w państwie 
członkowskim, w którym udzielono 
zezwolenia.
W odniesieniu do spraw objętych niniejszą 
dyrektywą państwa członkowskie nie 
nakładają żadnych dodatkowych 
wymagań w zakresie organizacji i 
funkcjonowania oddziału.

Artykuł 39d
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Świadczenie usług w innych państwach 
członkowskich
1. Firma z państwa trzeciego, której 
udzielono zezwolenia zgodnie z art. 43 
dyrektywy …/… (UE) [nowa MiFID], 
może świadczyć usługi i prowadzić 
działalność objęte tym zezwoleniem w 
innych państwach członkowskich Unii bez 
konieczności ustanawiania nowych 
oddziałów. W tym celu firma ta przekazuje 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym oddział posiada 
siedzibę, następujące informacje:
a) państwo członkowskie, w którym ma 
zamiar prowadzić działalność;
b) program działań, w szczególności 
określający usługi inwestycyjne lub 
działalność inwestycyjną, a także usługi 
dodatkowe, które ma zamiar realizować w 
tym państwie członkowskim.
Właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym znajduje się oddział, w terminie 
miesiąca od otrzymania informacji 
przekazuje je właściwemu organowi 
przyjmującego państwa członkowskiego, 
wskazanemu jako punkt kontaktowy 
zgodnie z art. 83 ust. 1 dyrektywy nr …/… 
(UE) [nowa MiFID]. Następnie firma z 
państwa trzeciego może rozpocząć 
świadczenie danej usługi lub usług w 
przyjmującym państwie członkowskim.
W razie zmiany jakichkolwiek szczegółów 
przekazanych zgodnie z pierwszym 
akapitem, firma z państwa trzeciego 
powiadamia na piśmie właściwy organ 
państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się oddział, o tej zmianie co 
najmniej na miesiąc przed jej 
wprowadzeniem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
oddział, powiadamia o tych zmianach 
właściwy organ przyjmującego państwa 
członkowskiego.
Firma nadal podlega nadzorowi państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
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oddział, zgodnie z art. 43 dyrektywy nr 
…/… (UE) [nowa MiFID].
2. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych, 
w którym określa:
a) minimalny zakres mechanizmów 
współpracy, o których mowa w art. 41 ust. 
1 lit c) dyrektywy nr …/… (UE) [nowa 
MiFID], dla zapewnienia, by właściwe 
organy państwa członkowskiego 
udzielającego zezwolenia firmie z państwa 
trzeciego mogły realizować wszystkie 
swoje uprawnienia nadzorcze na mocy tej 
dyrektywy;
b) szczegółową treść programu działania, 
wymaganego zgodnie z art. 42 lit. b) 
dyrektywy nr …/… (UE) [nowa MiFID];
c) treść dokumentów dotyczących 
zarządzania oddziałem, zgodnie z art. 42 
lit. c) dyrektywy nr …/… (UE) [nowa 
MiFID];
d) szczegółową treść informacji na temat 
kapitału założycielskiego pozostającego do 
swobodnej dyspozycji oddziału, zgodnie z 
art. 42 lit. d) dyrektywy nr …/… (UE) 
[nowa MiFID].
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [XXX].
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1095/2010.
3. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia standardowych 
formularzy, szablonów i procedur 
dotyczących przekazywania informacji 
oraz powiadomień przewidzianych w 
powyższych ustępach.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
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technicznych do dnia [31 grudnia 2016 
r.].
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia projektów wykonawczych 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 40 dotyczących środków 
określających warunki oceny 
wystarczającej wysokości kapitału 
założycielskiego pozostającego do 
swobodnej dyspozycji oddziału, biorąc pod 
uwagę usługi inwestycyjne lub działalność 
inwestycyjną świadczone przez oddział 
oraz rodzaj klientów, którym mają one być 
świadczone.

Sekcja 1b
Rejestracja i cofnięcie zezwoleń

Artykuł 39e
Rejestracja
Państwa członkowskie rejestrują firmy, 
którym udzielono zezwolenia zgodnie z 
art. 41. Rejestr jest ogólnie dostępny i 
zawiera informacje na temat usług lub 
działalności, na których świadczenie lub 
prowadzenie firma z państwa trzeciego 
posiada zezwolenie. Rejestry te uaktualnia 
się na bieżąco. O każdym zezwoleniu 
powiadamia się EUNGiPW.
EUNGiPW ustanawia wykaz wszystkich 
firm z państw trzecich, którym udzielono 
zezwolenia na świadczenie usług i 
prowadzenie działalności w Unii. Wykaz 
ten zawiera informacje na temat usług lub 
działalności, na których świadczenie i 
prowadzenie firma z państwa trzeciego 
posiada zezwolenie, i jest on na bieżąco 
aktualizowany. EUNGiPW publikuje ten 
wykaz na swoich stronach internetowych 
oraz aktualizuje go.

Artykuł 39f
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Cofnięcie zezwoleń
Właściwy organ, który wydał zezwolenie 
zgodnie z art. 43, może cofnąć zezwolenie 
wydane firmie z państwa trzeciego, jeżeli 
taka firma:
a) nie skorzysta z zezwolenia w okresie 12 
miesięcy, wyraźnie zrezygnuje z niego lub 
nie świadczyła usług inwestycyjnych lub 
nie realizowała działalności inwestycyjnej 
w okresie poprzednich sześciu miesięcy, o 
ile dane państwo członkowskie 
przewidziało wygaśnięcie zezwolenia w 
takich przypadkach;
b) otrzymała zezwolenie na podstawie 
składania fałszywych oświadczeń lub 
wszelkich innych bezprawnych środków;
c) nie spełnia już warunków, na podstawie 
których zezwolenie zostało udzielone;
d) poważnie i systematycznie naruszała 
przepisy przyjęte na podstawie niniejszej 
dyrektywy, regulujące warunki 
prowadzenia działalności przez firmy 
inwestycyjne i mające zastosowanie do 
firm z państw trzecich;
e) kwalifikuje się do wszystkich 
przypadków, w których przepisy krajowe, 
w odniesieniu do zagadnień 
wykraczających poza zakres niniejszej 
dyrektywy, przewidują cofnięcie.
O każdym cofnięciu zezwolenia 
powiadamia się EUNGiPW.
Decyzja o cofnięciu pozostaje 
opublikowana na liście ustanowionej w 
art. 45 przez okres 5 lat.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy rozdział powinien znaleźć się w odnośnym rozporządzeniu, a nie w przedmiotowej 
dyrektywie.
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Poprawka 810
Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 41 w 
odniesieniu do art. 2 ust. 3, art. 4 ust. 3, 
art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 4, art. 10 ust. 2, art. 
11 ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 7, art. 
14 ust. 5, art. 14 ust. 6, art. 16 ust. 3, art. 
18 ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3, art. 
20 ust. 3, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 6, art. 30 
ust. 3, art. 31 ust. 8, art. 32 ust. 6, art. 35 
ust. 10 i art. 45 ust. 2.

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 41 w 
odniesieniu do art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 6, 
art. 18 ust. 3, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 6, 
art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 8, art. 35 ust. 10 i 
art. 45 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do wcześniejszych zmian.

Poprawka 811
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed upływem [2 lat od rozpoczęcia 
stosowania MiFIR zgodnie z art. 41 ust. 2] 
Komisja, po konsultacji z EUNGiPW, 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat 
praktycznych skutków obowiązywania 
wymogów przejrzystości ustanowionych 
na mocy art. 3–6 oraz 9–12, w 
szczególności na temat zastosowania i 
dalszej stosowności zwolnień z wymogów 
przejrzystości przedtransakcyjnej 
ustanowionych na mocy art. 3 ust. 2 oraz 

1. Przed upływem [2 lat od rozpoczęcia 
stosowania MiFIR zgodnie z art. 41 ust. 2] 
Komisja, po konsultacji z EUNGiPW, 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat 
praktycznych skutków obowiązywania 
wymogów przejrzystości ustanowionych 
na mocy art. 3–12, w szczególności na 
temat zastosowania i dalszej stosowności 
zwolnień z wymogów przejrzystości 
przedtransakcyjnej ustanowionych na 
mocy art. 3 ust. 2 oraz art. 4 ust. 2 i 3, a 
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art. 4 ust. 2 i 3. także art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dokładne zbadanie skutków, jakie zobowiązania w zakresie przejrzystości 
wywierają na rynki instrumentów innych niż kapitałowe, ponieważ ta koncepcja jest 
całkowicie nowa.

Poprawka 812
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed upływem [2 lat od rozpoczęcia 
stosowania MiFIR zgodnie z art. 41 ust. 2] 
Komisja, po konsultacji z EUNGiPW, 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat 
funkcjonowania art. 13, wskazując między 
innymi, czy treść i forma zgłoszeń 
transakcji otrzymywanych i wymienianych 
między właściwymi organami pozwalają 
na kompleksowe monitorowanie 
działalności firm inwestycyjnych zgodnie z 
art. 13 ust. 1. Komisja może przedstawić 
odpowiednie wnioski, w tym przewidujące, 
aby transakcje były zgłaszane do systemu 
wskazanego przez EUNGiPW zamiast do 
właściwych organów, co pozwoli 
odnośnym właściwym organom uzyskać 
dostęp do wszystkich informacji 
zgłaszanych zgodnie z tym artykułem.

2. Przed upływem [2 lat od rozpoczęcia 
stosowania MiFIR zgodnie z art. 41 ust. 2] 
Komisja, po konsultacji z EUNGiPW, 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat 
funkcjonowania art. 13, wskazując między 
innymi, czy treść i forma zgłoszeń 
transakcji otrzymywanych i wymienianych 
między właściwymi organami pozwalają 
na kompleksowe monitorowanie 
działalności firm inwestycyjnych zgodnie z 
art. 13 ust. 1. Komisja może przedstawić 
odpowiednie wnioski, w tym przewidujące, 
aby transakcje były zgłaszane do systemu 
wskazanego przez EUNGiPW zamiast do 
właściwych organów, co pozwoli 
odnośnym właściwym organom uzyskać 
dostęp do wszystkich informacji 
zgłaszanych zgodnie z tym artykułem w 
czasie rzeczywistym i co może pełnić 
funkcję systemu publikacji 
skonsolidowanej informacji, o którym 
mowa w dyrektywie dotyczącej rynków 
instrumentów finansowych i uchylającej 
dyrektywę 2004/39/WE (2011/0298(COD)) 
oraz scentralizowanego systemu 
współpracy, zgodnie z celami 
rozporządzenia w sprawie 
wykorzystywania informacji poufnych i 
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manipulacji na rynku (C7-0360/11), 
dzięki czemu można dostrzec nadużycia 
popełniane na różnych rynkach i w 
różnych krajach.

Or. fi

Poprawka 813
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przed upływem [2 lat od rozpoczęcia 
stosowania MiFIR zgodnie z art. 41 ust. 2] 
Komisja, po konsultacji z EUNGiPW, 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie na temat 
możliwości stworzenia europejskiego 
systemu najlepszych stawek i ofert dla 
kwot skonsolidowanych, informujące, czy 
mogłoby to stanowić odpowiednie 
rozwiązanie komercyjne w celu 
zmniejszenia asymetrii informacyjnej 
między uczestnikami rynku, a dla 
organów regulacyjnych będące 
narzędziem lepszego monitorowania 
działalności w zakresie notowań w 
systemach obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż w obecnym krajobrazie transakcyjnym w Europie wprowadzenie europejskiego 
systemu najlepszych stawek i ofert byłoby kosztownym rozwiązaniem, EUNGiPW powinien 
rozważyć, czy powinniśmy zmierzać do niego wraz z rosnącą integracją i złożonością rynków 
finansowych UE.

Poprawka 814
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 67 ust. 2 rozporządzenia [EMIR] 
dodaje się akapit w brzmieniu: ' 
„Repozytorium transakcji przekazuje dane 
właściwym organom zgodnie z wymogami 
art. 23 rozporządzenia [MiFIR].”

W art. 81 ust. 3 rozporządzenia [EMIR] 
dodaje się akapit w brzmieniu: ' 
„Repozytorium transakcji przekazuje dane 
właściwym organom zgodnie z wymogami 
art. 23 rozporządzenia [MiFIR].”

Or. en

Poprawka 815
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 1 rozporządzenia [EMIR] dodaje 
się ustęp w brzmieniu:
„5a. Obowiązek rozliczania, o którym 
mowa w art. 4, oraz obowiązek 
raportowania, o którym mowa w art. 9, 
nie mają zastosowania do kontraktów na 
instrumenty pochodne, w których 
kontrahentem jest członek ESBC.”
(Dla wyjaśnienia, proponowana zmiana 
art. 1 rozporządzenia [EMIR] opiera się na 
kompromisie uzgodnionym przez 
Parlament Europejski w dniu 29 marca 
2012 r. na sesji plenarnej w pierwszym 
czytaniu („kompromis”), a nie na wniosku 
Komisji z dnia 15.9.2010 r., 
COM(2010) 484 wersja ostateczna 
(„wniosek Komisji”).)

Or. en

Uzasadnienie

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
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contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Poprawka 816
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 71 ust. 3 rozporządzenia [EMIR] 
dodaje się akapit w brzmieniu: „Art. [3] i 
[8] nie mają zastosowania do transakcji 
wewnątrzgrupowych przed upływem 
pięciu lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Do tego celu w tym 
okresie pięciu lat skreśla się warunki 
określone w ust. 2 lit. a) ppkt (i) i ust. 2 lit. 
a) ppkt (iv) z definicji transakcji 
wewnątrzgrupowych w art. [2a] 
niniejszego rozporządzenia.”

Or. en

Poprawka 817
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44a
Zmiana rozporządzenia (UE) nr 236/2012 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych 
aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego
Art. 10 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej 
sprzedaży i wybranych aspektów 
dotyczących swapów ryzyka kredytowego 
otrzymuje następujące brzmienie: „Art. 5, 
6, 7, 8, 12 i 13 oraz art. 18-29 mają 
zastosowanie do wszystkich osób 
fizycznych i prawnych zamieszkałych lub 
mających siedzibę na terytorium Unii lub
państwa trzeciego.”

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapobieżenia ryzyku unikania przepisu europejskiego i w celu zapewnienia skutecznego 
stosowania tego przepisu, przydatne byłoby wykorzystanie MiFIR jako narzędzia zmiany art. 
10 w taki sposób, by przepis „lokalizacyjny” i środki nadzwyczajne miały zastosowanie do 
osób fizycznych i prawnych zamieszkałych lub mających siedzibę w Unii lub w państwie 
trzecim.

Poprawka 818
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Istniejące firmy z państw trzecich mogą 
kontynuować świadczenie usług i 
prowadzenie działalności w państwach 
członkowskich zgodnie z krajowymi 
systemami do [4 lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia].

1. Istniejące firmy z państw trzecich mogą 
nadal świadczyć usługi i prowadzić 
działalność na rzecz klientów detalicznych 
w państwach członkowskich w oparciu o 
systemy krajowe do 31 grudnia 2016 r.
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Or. en

Poprawka 819
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Tytuł V obowiązującego 
rozporządzenia nie ma zastosowania do 
transakcji wewnątrzgrupowych przed 
upływem trzech lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Do tego celu w 
tym okresie pięciu lat skreśla się warunki 
określone w ust. 2 lit. a) ppkt (i) i ust. 2 lit. 
a) ppkt (iv) z definicji transakcji 
wewnątrzgrupowych w art. [2a] 
rozporządzenia [ ] (EMIR).”

Or. en

Poprawka 820
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Tytuł V obowiązującego 
rozporządzenia nie ma zastosowania do 
transakcji wewnątrzgrupowych przed 
upływem pięciu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Do tego celu w 
tym okresie pięciu lat skreśla się warunki 
określone w ust. 2 lit. a) ppkt (i) i ust. 2 lit. 
a) ppkt (iv) z definicji transakcji 
wewnątrzgrupowych w art. [2a] 
rozporządzenia (EMIR).”

Or. en
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Uzasadnienie

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.

Poprawka 821
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające przedłużenie okresu 
stosowania ust. 2, uwzględniając decyzje 
w sprawie równoważności podjęte 
uprzednio przez Komisję zgodnie z art. 37 
oraz oczekiwane zmiany ram 
regulacyjnych i nadzorczych w państwach 
trzecich.

skreślony

Or. en

Poprawka 822
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [24 miesiące po wejściu w życie 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [24 miesiące po wejściu w życie 
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niniejszego rozporządzenia], z wyjątkiem 
art. 2 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 8 
ust. 4, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 12 
ust. 2, art. 13 ust. 7, art. 14 ust. 5, art. 14 
ust. 6, art. 16 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 18 
ust. 3, art. 19 ust. 3, art. 20 ust. 3, art. 23 
ust. 8, art. 24 ust. 5, art. 26, art. 28 ust. 6, 
art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 3, art. 31, art. 32, 
art. 33, art. 34 i art. 35, które mają 
zastosowanie natychmiast po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia.

niniejszego rozporządzenia], z wyjątkiem 
art. 2 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 8 
ust. 4, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 12 
ust. 2, art. 13 ust. 7, art. 14 ust. 5, art. 14 
ust. 6, art. 16 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 18 
ust. 3, art. 19 ust. 3, art. 20 ust. 3, art. 23 
ust. 8, art. 24 ust. 5, art. 25, art. 26, art. 28 
ust. 6, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 3, art. 31, 
art. 32, art. 33, art. 34 i art. 35, które mają 
zastosowanie natychmiast po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 823
Pascal Canfin
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [24 miesiące po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia], z wyjątkiem 
art. 2 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 8 
ust. 4, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 12 
ust. 2, art. 13 ust. 7, art. 14 ust. 5, art. 14 
ust. 6, art. 16 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 18 
ust. 3, art. 19 ust. 3, art. 20 ust. 3, art. 23 
ust. 8, art. 24 ust. 5, art. 26, art. 28 ust. 6, 
art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 3, art. 31, art. 32, 
art. 33, art. 34 i art. 35, które mają 
zastosowanie natychmiast po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia [12 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia], z wyjątkiem 
art. 2 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 8 
ust. 4, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 12 
ust. 2, art. 13 ust. 7, art. 14 ust. 5, art. 14 
ust. 6, art. 16 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 18 
ust. 3, art. 19 ust. 3, art. 20 ust. 3, art. 23 
ust. 8, art. 24 ust. 5, art. 26, art. 28 ust. 6, 
art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 3, art. 31, art. 32, 
art. 33, art. 34 i art. 35, które mają 
zastosowanie natychmiast po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 824
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W odniesieniu do osób, które były 
uprzednio wyłączone na mocy art. 2 ust. 1 
lit. k) dyrektywy 2004/39/WE, niniejsze 
rozporządzenie wchodzi w życie [dwa].

Or. de

Uzasadnienie

W przyszłości MiFIR będzie miało zastosowanie do nowych uczestników, którzy dotychczas 
byli wyłączeniu z jego zakresu. Muszą oni po raz pierwszy przestrzegać złożonych wymogów, 
a ponadto przeprowadzić restrukturyzację. Nie dotyczy to przedsiębiorstw finansowych, które 
muszą jedynie spełnić wymogi dodatkowe. Dlatego te przedsiębiorstwa potrzebują dłuższego 
okresu wdrażania.


