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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 
kredytowego
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2010) 0482),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0264/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 i art. 37 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Prawnej (A7-0000/2010),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji
i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zaradzić obecnej sytuacji, którą 
cechuje różnorodność rozwiązań prawnych 
przyjętych przez niektóre państwa 
członkowskie, oraz aby ograniczyć 
możliwość przyjmowania różnych środków 
przez właściwe organy, ważne jest
zharmonizowanie działań chroniących 
przed potencjalnymi zagrożeniami 
wynikającymi z krótkiej sprzedaży
i swapów ryzyka kredytowego. Nakładane 
wymogi powinny chronić przed 

(4) Aby zaradzić obecnej sytuacji, którą 
cechuje różnorodność rozwiązań prawnych 
przyjętych przez niektóre państwa 
członkowskie, oraz aby ograniczyć 
możliwość przyjmowania różnych środków 
przez właściwe organy, ważne jest 
zharmonizowanie działań chroniących 
przed potencjalnymi zagrożeniami 
wynikającymi z krótkiej sprzedaży
i swapów ryzyka kredytowego. Nakładane 
wymogi powinny chronić przed 
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zidentyfikowanym ryzykiem, nie 
zmniejszając niepotrzebnie korzystnego 
oddziaływania krótkiej sprzedaży na 
jakość i efektywność rynków.

zidentyfikowanym ryzykiem, nie 
wywierając przy tym negatywnego wpływu 
na funkcjonowanie rynków finansowych 
Unii. 

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Komisja powinna nie tylko 
skoncentrować się na uregulowaniu 
rynków swapów ryzyka kredytowego po 
stronie zakupu, ale również do dnia 
1 stycznia 2012 r. przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie działalności 
dealerów swapów ryzyka kredytowego po 
stronie sprzedaży, aby zapewnić ich 
wypłacalność w przypadku zdarzenia 
kredytowego oraz przedstawić 
odpowiednie wnioski. 

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Rynki towarowe, a w szczególności 
rynki rolne, nie wchodzą w zakres 
niniejszego rozporządzenia. Ponieważ 
niektóre rodzaje ryzyka określone
w niniejszym rozporządzeniu mogą 
również wystąpić na tych rynkach, 
Komisja powinna do dnia 1 stycznia 
2012 r. przedłożyć Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
w sprawie ryzyka występującego na tych 
rynkach, z uwzględnieniem ich specyfiki 
oraz przedstawiając odpowiednie wnioski. 

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby umożliwić ciągłe monitorowanie 
pozycji obowiązek przejrzystości powinien 
objąć również powiadamianie
o zastosowaniu mechanizmu dźwigni 
finansowej do pozycji długich.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku pozycji długich z zastosowaniem mechanizmu dźwigni finansowej ryzyko jest 
podobne, jak w przypadku pozycji krótkich.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Ujawnienie wobec organów 
regulacyjnych znacznych pozycji krótkich 
netto dotyczących długu państwowego 
dostarczałoby ważnych informacji 
pomocnych organom regulacyjnym
w monitorowaniu tych pozycji pod kątem 
ryzyka systemowego lub nadużyć. Należy 
zatem przewidzieć wymóg zgłaszania 
organom regulacyjnym znacznych pozycji 
krótkich netto dotyczących długu 
państwowego w Unii. Wymóg ten 

(7) Ujawnienie wobec organów 
regulacyjnych znacznych pozycji krótkich 
netto dotyczących długu państwowego
i korporacyjnego dostarczałoby ważnych 
informacji pomocnych organom 
regulacyjnym w monitorowaniu tych 
pozycji pod kątem ryzyka systemowego 
lub nadużyć. Należy zatem przewidzieć 
wymóg zgłaszania organom regulacyjnym 
znacznych pozycji krótkich netto 
dotyczących długu państwowego
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powinien obejmować wyłącznie 
niepubliczne ujawnienie wobec organów 
regulacyjnych, ponieważ ogłaszanie wobec 
rynku informacji dotyczących tego typu 
instrumentów mogłoby mieć niekorzystny 
wpływ na rynki długu państwowego
w sytuacji, gdy ich płynność jest już 
zaburzona. Każdy wymóg powinien 
obejmować zgłoszenie znacznych 
ekspozycji wobec emitentów 
państwowych, które wynikają ze swapów 
ryzyka kredytowego.

i korporacyjnego w Unii. Wymóg ten 
powinien obejmować wyłącznie 
niepubliczne ujawnienie wobec organów 
regulacyjnych, ponieważ ogłaszanie wobec 
rynku informacji dotyczących tego typu 
instrumentów mogłoby mieć niekorzystny 
wpływ na rynki długu państwowego lub 
korporacyjnego w sytuacji, gdy ich 
płynność jest już zaburzona. Każdy wymóg 
powinien obejmować zgłoszenie 
znacznych ekspozycji wobec emitentów 
państwowych i korporacyjnych, które 
wynikają ze swapów ryzyka kredytowego.

Or. en

Uzasadnienie

Dług korporacyjny i związany z nim swap ryzyka kredytowego powinien podlegać takiemu 
samemu systemowi powiadamiania jak dług państwowy.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia całościowego
i skutecznego wymogu dotyczącego 
przejrzystości, ważne jest, aby objął on nie 
tylko krótkie pozycje powstałe w wyniku 
obrotu akcjami lub długiem państwowym
w ramach systemów obrotu, ale również 
krótkie pozycje powstałe w wyniku obrotu 
poza systemami obrotu oraz gospodarcze 
pozycje krótkie netto powstałe w wyniku 
stosowania instrumentów pochodnych. 

(9) W celu zapewnienia całościowego
i skutecznego wymogu dotyczącego 
przejrzystości, ważne jest, aby objął on nie 
tylko krótkie pozycje i długie pozycje
z zastosowaniem mechanizmu dźwigni 
powstałe w wyniku obrotu akcjami, 
długiem państwowym lub korporacyjnym
w ramach systemów obrotu, ale również 
krótkie pozycje i długie pozycje
z zastosowaniem mechanizmu dźwigni 
powstałe w wyniku obrotu poza systemami 
obrotu oraz gospodarcze pozycje krótkie 
netto i długie pozycje netto
z zastosowaniem mechanizmu dźwigni 
powstałe w wyniku stosowania 
instrumentów pochodnych. 

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby zasady dotyczące przejrzystości 
były przydatne dla organów regulacyjnych
i rynku, powinny one zakładać pełne
i zgodne ze stanem faktycznym informacje 
na temat pozycji posiadanych przez osoby 
fizyczne lub prawne. Informacje 
dostarczane organowi regulacyjnemu lub 
rynkowi powinny w szczególności 
uwzględniać zarówno pozycje krótkie, jak
i długie, tak aby dostarczać cennych 
informacji o posiadanych przez osoby 
fizyczne i prawne pozycjach krótkich netto
z tytułu akcji, długu państwowego
i swapów ryzyka kredytowego. 

(10) Aby zasady dotyczące przejrzystości 
były przydatne dla organów regulacyjnych
i rynku, powinny one zakładać pełne
i zgodne ze stanem faktycznym informacje 
na temat pozycji posiadanych przez osoby 
fizyczne lub prawne. Informacje 
dostarczane organowi regulacyjnemu lub 
rynkowi powinny w szczególności 
uwzględniać zarówno pozycje krótkie, jak
i długie, tak aby dostarczać cennych 
informacji o posiadanych przez osoby 
fizyczne i prawne pozycjach krótkich netto
i długich pozycjach netto z zastosowaniem 
mechanizmu dźwigni z tytułu akcji, długu 
państwowego i swapów ryzyka 
kredytowego. 

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Przy obliczaniu pozycji krótkich lub 
długich należy uwzględnić wszelkiego 
rodzaju interesy gospodarcze posiadane 
przez osobę fizyczną lub prawną
w odniesieniu do wyemitowanego kapitału 
akcyjnego spółki lub wyemitowanego 
długu państwowego państwa 
członkowskiego lub Unii. Uwzględnione 
powinny być zwłaszcza interesy 
gospodarcze uzyskane bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez stosowanie 

(11) Przy obliczaniu pozycji krótkich lub 
długich należy uwzględnić wszelkiego 
rodzaju interesy gospodarcze posiadane 
przez osobę fizyczną lub prawną
w odniesieniu do wyemitowanego kapitału 
akcyjnego spółki lub wyemitowanego 
długu państwowego państwa 
członkowskiego lub Unii. Uwzględnione 
powinny być zwłaszcza interesy 
gospodarcze uzyskane bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez stosowanie 
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instrumentów pochodnych takich jak opcje, 
kontrakty terminowe futures, kontrakty na 
różnice kursowe i spread bets dotyczące 
akcji lub długu państwowego.
W przypadku pozycji związanych
z długiem państwowym należy uwzględnić 
także swapy ryzyka kredytowego 
dotyczące emitentów długu państwowego. 

instrumentów pochodnych takich jak opcje, 
kontrakty terminowe futures, kontrakty na 
różnice kursowe i spread bets dotyczące 
akcji lub długu państwowego, jak również 
wskaźniki, koszyki i fundusze indeksowe 
ETF. W przypadku pozycji związanych
z długiem państwowym i korporacyjnym
należy uwzględnić także swapy ryzyka 
kredytowego dotyczące emitentów długu 
państwowego. 

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do ujawniania 
pozycji krótkich netto z tytułu akcji należy 
wprowadzić wymóg dotyczący oznaczania 
zleceń sprzedaży realizowanych
w systemach obrotu jako zleceń krótkiej 
sprzedaży, aby zapewnić dodatkowe 
informacje na temat wolumenu krótkiej 
sprzedaży akcji prowadzonej w systemach 
obrotu. Informacje o zleceniach krótkiej 
sprzedaży powinny być zestawiane przez 
system obrotu i publikowane w formie 
zbiorczej co najmniej raz dziennie, aby 
były pomocne również właściwym 
organom i uczestnikom rynku
w monitorowaniu poziomu krótkiej 
sprzedaży.

(12) Obok zasad dotyczących 
przejrzystości w odniesieniu do ujawniania 
pozycji krótkich netto oraz długich pozycji 
netto z zastosowaniem mechanizmu 
dźwigni z tytułu akcji należy wprowadzić 
wymóg dotyczący oznaczania zleceń 
sprzedaży realizowanych jako zleceń 
krótkiej sprzedaży, aby zapewnić 
dodatkowe informacje na temat wolumenu 
krótkiej sprzedaży akcji. Informacje
o transakcjach krótkiej sprzedaży powinny 
być zestawiane przez system obrotu lub, 
jeżeli zlecenia nie są realizowane
w systemach obrotu, przez 
przedsiębiorstwo inwestycyjne
i publikowane w formie zbiorczej co 
najmniej raz dziennie, aby były pomocne 
również właściwym organom
i uczestnikom rynku w monitorowaniu 
poziomu krótkiej sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Z oczywistych względów związanych z zapewnieniem równych szans w całej Unii oznaczanie 
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zleceń powinno mieć zastosowanie do wszystkich krótkich zleceń bez względu na miejsce 
sprzedaży.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kupno swapów ryzyka kredytowego 
bez posiadania pozycji długiej w bazowym 
długu państwowym może być,
z ekonomicznego punktu widzenia, 
równoważne z otworzeniem pozycji 
krótkiej na bazowym instrumencie 
dłużnym. Przy obliczaniu pozycji krótkiej
netto dotyczącej długu państwowego 
należy zatem uwzględnić swapy ryzyka 
kredytowego dotyczące zobowiązania 
emitenta długu państwowego. Pozycja
z tytułu swapu ryzyka kredytowego 
powinna być uwzględniona do celów 
ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna 
posiada znaczną pozycję krótką netto 
dotyczącą długu państwowego, która 
powinna zostać zgłoszona właściwemu 
organowi, czy też znaczną niepokrytą 
pozycję z tytułu swapu ryzyka 
kredytowego dotyczącą emitenta długu 
państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona organowi. 

(13) Kupno swapów ryzyka kredytowego 
bez posiadania pozycji długiej w bazowym 
długu państwowym lub korporacyjnym 
jest, z ekonomicznego punktu widzenia, 
równoważne z otworzeniem pozycji 
krótkiej na bazowym instrumencie 
dłużnym. Przy obliczaniu pozycji krótkiej 
netto dotyczącej długu państwowego lub 
korporacyjnego należy zatem uwzględnić 
swapy ryzyka kredytowego dotyczące 
zobowiązania emitenta długu 
państwowego. Pozycja z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego powinna być 
uwzględniona do celów ustalenia, czy
osoba fizyczna lub prawna posiada znaczną 
pozycję krótką netto dotyczącą długu 
państwowego, która powinna zostać 
zgłoszona właściwemu organowi, czy też 
znaczną niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącą emitenta 
długu państwowego lub korporacyjnego, 
która powinna zostać zgłoszona organowi.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby umożliwić stałe monitorowanie 
pozycji, wymogi dotyczące przejrzystości 
powinny ponadto obejmować zgłoszenie 

(14) Aby umożliwić stałe monitorowanie 
pozycji, wymogi dotyczące przejrzystości 
powinny ponadto obejmować zgłoszenie 
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lub ujawnienie w przypadku gdy zmiana 
pozycji krótkiej netto powoduje 
przekroczenie określonych progów lub 
spadek poniżej określonych progów.

lub ujawnienie w przypadku gdy zmiana 
pozycji krótkiej netto lub długiej pozycji 
netto z zastosowaniem mechanizmu 
dźwigni powoduje przekroczenie 
określonych progów lub spadek poniżej 
określonych progów.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ze względu na ich skuteczność ważne 
jest, aby wymogi dotyczące przejrzystości 
miały zastosowanie niezależnie od miejsca 
zamieszkania lub siedziby osoby fizycznej 
lub prawnej, w tym w przypadku gdy 
osoba fizyczna lub prawna ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę poza terytorium 
Unii, ale posiada znaczną pozycję krótką 
netto w spółce, której akcje są dopuszczone 
do obrotu w systemie obrotu w Unii lub 
pozycję krótką netto w długu państwowym 
emitowanym przez państwo członkowskie 
lub Unię. 

(15) Ze względu na ich skuteczność ważne 
jest, aby wymogi dotyczące przejrzystości 
miały zastosowanie niezależnie od miejsca 
zamieszkania lub siedziby osoby fizycznej 
lub prawnej, w tym w przypadku gdy 
osoba fizyczna lub prawna ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę poza terytorium 
Unii, ale posiada znaczną pozycję krótką 
netto lub długą pozycję netto
z zastosowaniem mechanizmu dźwigni
w spółce, której akcje są dopuszczone do 
obrotu w systemie obrotu w Unii lub 
pozycję krótką netto w długu państwowym
lub korporacyjnym emitowanym przez 
państwo członkowskie lub Unię. 

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji
i długu państwowego jest niekiedy 
uważana za czynnik zwiększający ryzyko 

(16) Niepokryta krótka sprzedaż akcji
i długu państwowego może zwiększyć 
ryzyko niedokonania rozrachunku,
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niedokonania rozrachunku i zmienność na 
rynkach. Aby ograniczyć te zagrożenia, 
należy nałożyć proporcjonalne 
ograniczenia na niepokrytą krótką 
sprzedaż. Konkretne ograniczenia 
powinny uwzględniać różnorodność 
rozwiązań stosowanych obecnie na 
potrzeby zabezpieczonej krótkiej 
sprzedaży. Właściwe jest również 
nałożenie na systemy obrotu obowiązków 
dotyczących procedur zakupu na otwartym 
rynku oraz grzywien za niedokonanie 
rozrachunku transakcji na tych 
instrumentach. Procedury zakupu na 
otwartym rynku i wymogi dotyczące 
rozrachunku po terminie powinny 
wyznaczać podstawowe standardy
w zakresie rygorystycznych warunków 
rozrachunku. 

zmienność oraz nadużycia na rynkach. 
Aby ograniczyć te zagrożenia, krótka 
sprzedaż powinna opierać się na wcześniej 
zakupionych papierach wartościowych lub 
na papierach wartościowych 
stanowiących zabezpieczenie pożyczki.
Właściwe jest również nałożenie 
obowiązków dotyczących procedur zakupu 
na otwartym rynku oraz grzywien za 
niedokonanie rozrachunku transakcji na 
tych instrumentach. Procedury zakupu na 
otwartym rynku i wymogi dotyczące 
rozrachunku po terminie powinny 
wyznaczać podstawowe standardy
w zakresie rygorystycznych warunków 
rozrachunku. 

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Podstawą swapu ryzyka 
kredytowego państw powinna być zasada 
prawa do przedmiotu ubezpieczenia. 
Niepokryte pozycje z tytułu swapu ryzyka 
kredytowego państwa powinny być zatem 
zakazane.

Or. en

Uzasadnienie

Swapy ryzyka kredytowego państw (tzw. sovereign CDS) powinny być wykorzystywane 
wyłącznie w celu zabezpieczania.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Działalność animatora rynku odgrywa 
kluczową rolę w zapewnianiu płynności 
rynkom w Unii, a aby móc pełnić tę 
funkcję, animatorzy rynku muszą otwierać 
krótkie pozycje. Nałożenie wymogów
w odniesieniu do ich działalności mogłoby 
poważnie ograniczyć zdolność animatorów 
rynku do zapewnienia płynności i mieć 
poważny niekorzystny wpływ na 
efektywność unijnych rynków. Oprócz tego 
animatorzy rynku otwierają zazwyczaj 
znaczne krótkie pozycje jedynie na bardzo 
krótkie okresy. W związku z tym właściwe 
jest wyłączenie osób fizycznych lub 
prawnych prowadzących tego typu 
działalność spod wymogów, które mogą 
ograniczyć ich zdolność pełnienia funkcji 
animatora rynku, a przez to niekorzystnie 
wpłynąć na unijne rynki. W celu objęcia 
tym wyłączeniem równoważnych 
podmiotów z państw trzecich konieczna 
jest procedura pozwalająca ocenić 
równoważność rynków państw trzecich. 
Wyłączenie to powinno mieć zastosowanie 
do różnych typów działalności animatora 
rynku, ale nie do transakcji 
przeprowadzanych na własny rachunek. 
Właściwe jest również wyłączenie 
niektórych operacji na rynku pierwotnym 
takich jak operacje dotyczące długu 
państwowego i programów stabilizacji 
instrumentów finansowych, które stanowią 
ważną działalność przyczyniając się do 
wydajnego funkcjonowania rynków. 
Właściwe organy powinny być 
informowane o stosowaniu wyłączeń
i powinno im przysługiwać prawo do
zakazania osobie fizycznej lub prawnej 
stosowania wyłączenia, jeżeli osoba ta nie 
spełnia odpowiednich kryteriów 
dotyczących wyłączenia. Właściwe organy 

(19) Działalność animatora rynku odgrywa 
kluczową rolę w zapewnianiu płynności 
rynkom w Unii, a aby móc pełnić tę 
funkcję, animatorzy rynku muszą otwierać 
krótkie pozycje. Nałożenie niewłaściwych 
wymogów w odniesieniu do ich 
działalności mogłoby poważnie ograniczyć 
zdolność animatorów rynku do 
zapewnienia płynności i mieć poważny 
niekorzystny wpływ na funkcjonowanie 
unijnych rynków. Oprócz tego animatorzy 
rynku otwierają zazwyczaj znaczne krótkie 
pozycje jedynie na bardzo krótkie okresy.
W związku z tym właściwe jest wyłączenie 
osób fizycznych lub prawnych 
prowadzących tego typu działalność spod 
wymogów, które mogą ograniczyć ich 
zdolność pełnienia funkcji animatora 
rynku, a przez to niekorzystnie wpłynąć na 
unijne rynki. W celu objęcia tym 
wyłączeniem równoważnych podmiotów
z państw trzecich konieczna jest procedura 
pozwalająca ocenić równoważność rynków 
państw trzecich. Wyłączenie to powinno 
mieć zastosowanie do różnych typów 
działalności animatora rynku, ale nie do 
transakcji przeprowadzanych na własny 
rachunek. Właściwe jest również 
wyłączenie niektórych operacji na rynku 
pierwotnym takich jak operacje dotyczące 
długu państwowego i programów 
stabilizacji instrumentów finansowych, 
które stanowią ważną działalność 
przyczyniając się do wydajnego 
funkcjonowania rynków. Właściwe organy 
powinny być informowane o stosowaniu 
wyłączeń i powinno im przysługiwać 
prawo do zakazania osobie fizycznej lub 
prawnej stosowania wyłączenia, jeżeli 
osoba ta nie spełnia odpowiednich 
kryteriów dotyczących wyłączenia. 
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powinny mieć również możliwość żądania
informacji od osób fizycznych lub 
prawnych, aby monitorować stosowanie 
przez nich wyłączenia.

Właściwe organy powinny również 
regularnie żądać informacji od osób 
fizycznych lub prawnych, aby 
monitorować stosowanie przez nich 
wyłączenia.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W przypadku znacznego spadku ceny 
instrumentu finansowego w systemie 
obrotu, właściwy organ powinien mieć 
również możliwość tymczasowego 
ograniczenia krótkiej sprzedaży tego 
instrumentu finansowego w danym 
systemie obrotu, tak aby móc szybko 
interweniować w odpowiednich 
przypadkach i w ciągu 24-godzinnego 
okresu zapobiec niekontrolowanemu 
spadkowi ceny tego instrumentu. 

(22) W przypadku znacznego spadku ceny 
instrumentu finansowego w systemie 
obrotu, właściwy organ powinien mieć 
również możliwość tymczasowego 
ograniczenia krótkiej sprzedaży tego 
instrumentu finansowego, tak aby móc 
szybko interweniować w odpowiednich 
przypadkach i w ciągu 24-godzinnego 
okresu zapobiec niekontrolowanemu 
spadkowi ceny tego instrumentu. 

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczanie krótkiej sprzedaży wyłącznie w jednym systemie obrotu jest nielogiczne, 
ponieważ problem dotyczy instrumentu finansowego, a nie systemu obrotu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Chociaż właściwe organy są często
w stanie najlepiej monitorować i szybko 
reagować na niekorzystne zdarzenie lub 
okoliczności, ESMA powinien również 

(25) Chociaż właściwe organy są często
w stanie najlepiej monitorować i szybko 
reagować na niekorzystne zdarzenie lub 
okoliczności, Europejski Organ Nadzoru 
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mieć uprawnienia do samodzielnego 
podejmowania środków w przypadku, gdy 
krótka sprzedaż i inne powiązane działania 
zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu, przy 
czym istnieją implikacje transgraniczne,
a właściwe organy nie podjęły 
dostatecznych środków w celu ochrony 
przed tym zagrożeniem. ESMA powinien 
konsultować się w miarę możliwości
z Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego i innymi odpowiednimi 
organami, jeżeli dany środek może mieć 
skutki wykraczające poza rynki finansowe, 
jak np. w przypadku towarowych 
instrumentów pochodnych, które są 
stosowane do zabezpieczania pozycji 
dotyczących dóbr fizycznych. 

nad Giełdami i Papierami Wartościowymi 
- ESA (ESMA) powinien również mieć 
uprawnienia do samodzielnego 
podejmowania środków w przypadku, gdy 
krótka sprzedaż i inne powiązane działania 
zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego unijnego systemu 
finansowego lub części tego systemu, przy 
czym istnieją implikacje transgraniczne,
a właściwe organy nie podjęły 
dostatecznych środków w celu ochrony 
przed tym zagrożeniem. ESA (ESMA)
powinien informować w miarę możliwości 
Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego 
powołaną rozporządzeniem (UE) 
nr …/2010 [ESRB] (ESRB) i inne 
odpowiednie organy, jeżeli dany środek 
może mieć skutki wykraczające poza rynki 
finansowe, jak np. w przypadku 
towarowych instrumentów pochodnych, 
które są stosowane do zabezpieczania 
pozycji dotyczących dóbr fizycznych. 

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) ESMA powinien otrzymać ogólne 
uprawnienie do przeprowadzania badań 
dotyczących określonej kwestii lub 
praktyki związanej z krótką sprzedażą lub 
stosowaniem swapów ryzyka kredytowego, 
aby ustalić, czy dana kwestia lub praktyka 
stanowi potencjalne zagrożenie dla 
stabilności finansowej lub zaufania do 
rynków. Po przeprowadzeniu takiego 
badania ESMA powinien publikować 
sprawozdanie zawierające jego ustalenia.

(29) ESA (ESMA) powinien otrzymać 
ogólne uprawnienie do przeprowadzania 
badań dotyczących określonej kwestii lub 
praktyki związanej z krótką sprzedażą lub 
stosowaniem swapów ryzyka kredytowego, 
aby ustalić, czy dana kwestia lub praktyka 
stanowi potencjalne zagrożenie dla 
stabilności finansowej lub zaufania do 
rynków. Po przeprowadzeniu takiego 
badania ESA (ESMA) powinien 
publikować sprawozdanie zawierające jego 
ustalenia. ESA (ESMA) powinien mieć 
również możliwość przeprowadzania 
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kontroli na miejscu.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niniejsze rozporządzenie respektuje 
prawa podstawowe i zasady uznane,
w szczególności, w Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, zwłaszcza prawo do ochrony 
danych osobowych uznane w art. 16 
traktatu i art. 8 karty praw podstawowych.
Z punktu widzenia stabilności rynku 
finansowego i ochrony inwestorów 
konieczna jest zwłaszcza przejrzystość
w odniesieniu do znacznych pozycji 
krótkich netto, w tym ich publiczne 
ujawnianie w przypadkach określonych
w niniejszym rozporządzeniu. 
Przejrzystość ta umożliwi organom 
regulacyjnym monitorowanie stosowania 
krótkiej sprzedaży w związku
z manipulacyjnymi strategiami oraz 
wiążące się z tym następstwa dla 
prawidłowego funkcjonowania rynku. 
Przejrzystość ta może także pomóc uniknąć 
asymetrii informacyjnej, ponieważ 
wszyscy uczestnicy rynku będą 
dostatecznie poinformowani na temat 
wpływu krótkiej sprzedaży na ceny. 
Wymiana lub przekazywanie informacji 
przez właściwe organy powinny być 
zgodne z przepisami dotyczącymi 
przekazywania danych osobowych, 
określonymi w dyrektywie 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 

(31) Niniejsze rozporządzenie respektuje 
prawa podstawowe i zasady uznane,
w szczególności, w Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) oraz w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej (karta 
praw podstawowych), zwłaszcza prawo do 
ochrony danych osobowych uznane w art. 
16 TFUE i art. 8 karty praw 
podstawowych. Z punktu widzenia 
stabilności rynku finansowego i ochrony 
inwestorów konieczna jest zwłaszcza 
przejrzystość w odniesieniu do znacznych 
pozycji krótkich netto i długiej pozycji 
netto z zastosowaniem mechanizmu 
dźwigni, w tym ich publiczne ujawnianie
w przypadkach określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Przejrzystość ta umożliwi 
organom regulacyjnym monitorowanie 
stosowania krótkiej sprzedaży w związku
z manipulacyjnymi strategiami oraz 
wiążące się z tym następstwa dla 
prawidłowego funkcjonowania rynku. 
Przejrzystość ta może także pomóc uniknąć 
asymetrii informacyjnej, ponieważ 
wszyscy uczestnicy rynku będą 
dostatecznie poinformowani na temat 
wpływu krótkiej sprzedaży na ceny. 
Wymiana lub przekazywanie informacji 
przez właściwe organy powinny być 
zgodne z przepisami dotyczącymi 
przekazywania danych osobowych, 
określonymi w dyrektywie 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
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przepływu tych danych. Wymiana lub 
przekazywanie informacji przez ESMA 
powinny być zgodne z przepisami 
dotyczącymi przekazywania danych 
osobowych, określonymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 45/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2000 r. o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych

osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych. Wymiana lub 
przekazywanie informacji przez ESA 
(ESMA) powinny być zgodne z przepisami 
dotyczącymi przekazywania danych 
osobowych, określonymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 45/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2000 r. o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy Unii i 
o swobodnym przepływie takich danych, 
które powinno w pełni obowiązywać
w odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych do celów niniejszego 
rozporządzenia

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Państwa członkowskie powinny 
określić zasady dotyczące sankcji, mające 
zastosowanie w przypadku naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia
i zapewnić ich wdrożenie. Sankcje te 
powinny być skuteczne, proporcjonalne
i odstraszające. 

(32) Państwa członkowskie powinny 
określić zasady dotyczące sankcji, mające 
zastosowanie w przypadku naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia
i zapewnić ich wdrożenie. Sankcje te 
powinny być skuteczne, proporcjonalne
i odstraszające. ESA (ESMA) powinien 
wspierać państwa członkowskie w dążeniu 
do harmonizacji sankcji. ESA (ESMA) 
powinien być również informowany
o wszelkich sankcjach zastosowanych 
przez państwa członkowskie.

Or. en
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu. 
Akty delegowane powinny być
w szczególności przyjmowane
w odniesieniu do szczegółowych ustaleń 
dotyczących obliczania krótkich pozycji, 
ustalania, kiedy osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego, progów 
powodujących obowiązek zgłoszenia lub 
ujawnienia oraz bardziej szczegółowego 
określenia kryteriów i czynników 
pozwalających ustalić, czy niekorzystne 
zdarzenie lub okoliczności powodują 
poważne zagrożenie dla stabilności 
finansowej lub zaufania do rynków
w państwie członkowskim lub Unii.

(34) Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE. 
Akty delegowane powinny być
w szczególności przyjmowane
w odniesieniu do szczegółowych ustaleń 
dotyczących obliczania pozycji netto, 
ustalania, kiedy osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego, progów 
powodujących obowiązek zgłoszenia lub 
ujawnienia oraz bardziej szczegółowego 
określenia kryteriów i czynników 
pozwalających ustalić, czy niekorzystne 
zdarzenie lub okoliczności powodują 
poważne zagrożenie dla stabilności 
finansowej lub zaufania do rynków
w państwie członkowskim lub Unii. 
Szczególne znaczenie ma przeprowadzenie 
przez Komisję stosownych konsultacji 
podczas prac przygotowawczych, w tym na 
szczeblu ekspertów. ESA (ESMA) 
powinien odgrywać główną rolę przy 
sporządzaniu aktów delegowanych jako 
organ doradczy Komisji.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) instrumentów dłużnych 
wyemitowanych przez spółkę z siedzibą na 
terenie Unii, której udziały są 
dopuszczone do obrotu w systemie obrotu 
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Unii, oraz instrumentów pochodnych 
określonych w załączniku I sekcja C pkt 
4-10 dyrektywy 2004/39/WE związanych
z takimi instrumentami dłużnymi. 

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „upoważniony główny dealer” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która podpisała 
umowę z emitentem długu państwowego, 
na mocy której ta osoba fizyczna lub 
prawna zobowiązała się do dokonywania 
transakcji na własny rachunek na potrzeby 
operacji na rynku pierwotnym i wtórnym 
związanych z długiem emitowanym przez 
danego emitenta;

a) „upoważniony główny dealer” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która podpisała 
umowę z emitentem długu państwowego 
lub korporacyjnego, na mocy której ta 
osoba fizyczna lub prawna zobowiązała się 
do dokonywania transakcji na własny 
rachunek na potrzeby operacji na rynku 
pierwotnym i wtórnym związanych
z długiem emitowanym przez danego 
emitenta;

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „dług korporacyjny” oznacza 
instrument dłużny wyemitowany przez 
spółkę z siedzibą na terenie Unii, której 
akcje są dopuszczone do obrotu
w systemie obrotu Unii;

Or. en
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera ia) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) „wyemitowany dług korporacyjny” 
oznacza łączną wartość długu 
wyemitowanego przez spółkę z siedzibą na 
terenie Unii, której akcje są dopuszczone 
do obrotu w systemie obrotu Unii;

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o) – punkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) w przypadku długu korporacyjnego 
wyemitowanego przez spółkę lub swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania spółki z siedzibą na terenie 
Unii, której akcje są dopuszczone do 
obrotu w systemie obrotu Unii – właściwy 
organ tego państwa członkowskiego,
w którym spółka ma siedzibę;

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku instrumentu finansowego 
innego niż instrument, o którym mowa
w ppkt (i) lub (ii) – organ właściwy dla 
tego instrumentu finansowego, 
zdefiniowany w art. 2 ust. 7 

(iii) w przypadku instrumentu finansowego 
innego niż instrument, o którym mowa
w ppkt (i), (ii) lub (iia) – organ właściwy 
dla tego instrumentu finansowego, 
zdefiniowany w art. 2 ust. 7 
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rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1287/2006 i określony zgodnie
z rozdziałem III tego rozporządzenia;

rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1287/2006 i określony zgodnie
z rozdziałem III tego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o – punkt iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) w przypadku instrumentu 
finansowego, który nie jest objęty 
przepisami ppkt (i), (ii) lub (iii) – właściwy 
organ państwa członkowskiego, w którym 
ten instrument finansowy został 
dopuszczony po raz pierwszy do obrotu
w systemie obrotu;

(iv) w przypadku instrumentu 
finansowego, który nie jest objęty 
przepisami ppkt (i), (ii), (iia) lub (iii) –
właściwy organ państwa członkowskiego,
w którym ten instrument finansowy został 
dopuszczony po raz pierwszy do obrotu
w systemie obrotu;

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjmować, w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 36 i 
z zastrzeżeniem warunków określonych
w art. 37 i 38, środki uściślające definicje 
zawarte w ust. 1, w szczególności 
precyzujące, kiedy osoba fizyczna lub 
prawna jest uznawana za właściciela 
instrumentu finansowego na potrzeby 
definicji krótkiej sprzedaży w ust. 1 lit. p).

2. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i 
z zastrzeżeniem warunków określonych
w art. 37 i 38, środki uściślające definicje 
zawarte w ust. 1, w szczególności 
precyzujące, kiedy osoba fizyczna lub 
prawna jest uznawana za właściciela 
instrumentu finansowego na potrzeby 
definicji krótkiej sprzedaży w ust. 1 lit. p).

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej
z poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję krótką dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub 
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego lub Unii:

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej
z poniższych czynności jest uznawana za 
pozycję krótką dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub 
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego lub Unii lub 
wyemitowanego długu korporacyjnego:

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) krótka sprzedaż akcji wyemitowanej 
przez spółkę lub instrumentu dłużnego 
wyemitowanego przez państwo 
członkowskie lub Unię; 

a) krótka sprzedaż akcji wyemitowanej 
przez spółkę lub instrumentu dłużnego 
wyemitowanego przez państwo 
członkowskie lub Unię lub spółkę
z siedzibą na terenie Unii, której akcje są 
dopuszczone do obrotu w systemie obrotu 
Unii;

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej
z poniższych czynności jest uznawana za 

2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja będąca wynikiem jednej
z poniższych czynności jest uznawana za 
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pozycję długą dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub 
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego lub Unii:

pozycję długą dotyczącą wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki lub 
wyemitowanego długu państwowego 
państwa członkowskiego lub Unii lub 
wyemitowanego długu korporacyjnego:

Or. en

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadanie akcji wyemitowanej przez 
spółkę lub instrumentu dłużnego 
wyemitowanego przez państwo 
członkowskie lub Unię; 

a) posiadanie akcji wyemitowanej przez 
spółkę lub instrumentu dłużnego 
wyemitowanego przez państwo 
członkowskie lub Unię lub spółkę
z siedzibą na terenie Unii, której akcje są 
dopuszczone do obrotu w systemie obrotu 
Unii;

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do celów niniejszego rozporządzenia 
długa pozycja z zastosowaniem 
mechanizmu dźwigni to długa pozycja 
przynosząca korzyść finansową osobie 
fizycznej lub prawnej w przypadku 
wzrostu ceny lub wartości danej akcji lub 
danego instrumentu dłużnego 
przewyższająca korzyść finansową 
wynikającą ze wzrostu ceny lub wartości 
danej akcji lub danego instrumentu 
dłużnego, gdy taka osoba fizyczna lub 
prawna posiada daną akcję lub 
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instrument dłużny. 

Or. en

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do celów ust. 1 i 2 przy obliczeniach 
pozycji krótkiej i pozycji długiej 
dotyczących długu korporacyjnego 
uwzględnia się swapy ryzyka kredytowego 
dotyczące zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego związanego ze spółką 
posiadającą siedzibę na terenie Unii, 
której akcje są dopuszczone do obrotu
w systemie obrotu Unii.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja pozostająca po odjęciu pozycji 
długiej posiadanej przez osobę fizyczną lub 
prawną w odniesieniu do wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki od pozycji 
krótkiej posiadanej przez daną osobę 
fizyczną lub prawną w odniesieniu do tego 
kapitału, jest uznawana za pozycję krótką 
netto dotyczącą wyemitowanego kapitału 
akcyjnego tej spółki. 

4. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja pozostająca po odjęciu pozycji 
długiej posiadanej przez osobę fizyczną lub 
prawną w odniesieniu do wyemitowanego 
kapitału akcyjnego spółki od pozycji 
krótkiej posiadanej przez daną osobę 
fizyczną lub prawną w odniesieniu do tego 
kapitału, jest uznawana za pozycję krótką 
netto dotyczącą wyemitowanego kapitału 
akcyjnego tej spółki. Ujemny wynik 
takiego odejmowania uznawany jest za 
długą pozycję netto.

Or. en
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja pozostająca po odjęciu pozycji 
długiej posiadanej przez osobę fizyczną lub 
prawną w odniesieniu do wyemitowanego 
długu państwowego państwa 
członkowskiego lub Unii od pozycji 
krótkiej posiadanej przez daną osobę 
fizyczną lub prawną w odniesieniu do tego 
samego długu, jest uznawana za pozycję 
krótką netto dotyczącą wyemitowanego 
długu państwowego państwa 
członkowskiego lub Unii. 

5. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja pozostająca po odjęciu pozycji 
długiej posiadanej przez osobę fizyczną lub 
prawną w odniesieniu do wyemitowanego 
długu państwowego państwa 
członkowskiego lub Unii od pozycji 
krótkiej posiadanej przez daną osobę 
fizyczną lub prawną w odniesieniu do tego 
samego długu, jest uznawana za pozycję 
krótką netto dotyczącą wyemitowanego 
długu państwowego państwa 
członkowskiego lub Unii. Ujemny wynik 
takiego odejmowania uznawany jest za 
długą pozycję netto.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Do celów niniejszego rozporządzenia 
pozycja pozostająca po odjęciu pozycji 
długiej posiadanej przez osobę fizyczną 
lub prawną w odniesieniu do 
wyemitowanego długu korporacyjnego od 
pozycji krótkiej posiadanej przez daną 
osobę fizyczną lub prawną w odniesieniu 
do tego samego długu jest uznawana za 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego długu korporacyjnego. 
Ujemny wynik takiego odejmowania 
uznawany jest za długą pozycję netto.
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Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Do celów ust. 4, 5 i 5a krótka pozycja 
netto oraz długa pozycja netto osoby 
fizycznej lub prawnej obejmuje pozycje
z tytułu wskaźników, koszyków i funduszy 
indeksowych ETF, jak również pozycje
z tytułu powiązanych instrumentów 
pochodnych określonych w załączniku
I sekcja C pkt 4-10 dyrektywy 
2004/39/WE, w tym instrumenty pochodne 
będące przedmiotem obrotu poza 
systemem obrotu.
Jeżeli wobec danego emitenta lub 
wyemitowanego instrumentu finansowego 
oddzielne fundusze w ramach różnych 
podmiotów prowadzą odmienną strategię 
inwestycyjną, obliczanie krótkich
i długich pozycji netto do celów ustępów 3, 
4, 5 i 5a następuje na poziomie każdego 
funduszu. Jeżeli wobec danego emitenta 
lub wyemitowanego instrumentu 
finansowego więcej niż jeden fundusz 
stosuje taką samą strategię, krótkie
i długie pozycje netto każdego z tych 
funduszy są traktowane łącznie. Jeżeli 
krótkie i długie pozycje pochodzą z więcej 
niż jednego rodzaju działalności 
prowadzonej przez podmiot, krótkie 
pozycje netto oraz długie pozycje netto 
obliczane są dla każdego rodzaju 
działalności oddzielnie, a podział ten ma 
co najmniej charakter informacyjny. 
Jeżeli w ramach jednego podmiotu 
zarządzanie dwoma lub więcej portfelami 
odbywa się w sposób uznaniowy na 
podstawie takiej samej strategii 
inwestycyjnej w odniesieniu do danego 
emitenta lub wyemitowanego instrumentu 
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finansowego, pozycje te należy traktować 
łącznie w celu obliczenia krótkich pozycji 
netto oraz długich pozycji netto.
W przypadku zarządzania portfelem 
klienta w sposób nieuznaniowy, obliczanie 
krótkiej pozycji netto oraz długiej pozycji 
netto stanowi obowiązek prawny klienta.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 7 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przypadki, w których osoba fizyczna 
lub prawna ma długą pozycję
z zastosowaniem mechanizmu dźwigni do 
celów ust. 2a;

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przypadki, w których osoba fizyczna lub 
prawna ma pozycję krótką netto do celów 
ust. 4 i 5, oraz metodę obliczania tej 
pozycji;

b) przypadki, w których osoba fizyczna lub 
prawna ma pozycję krótką netto do celów 
ust. 4, 5 i 5a oraz metodę obliczania tej 
pozycji;

Or. en
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) metodę obliczania pozycji do celów ust. 
3, 4 i 5 w przypadku gdy poszczególne 
podmioty wchodzące w skład grupy mają 
pozycje długie lub krótkie lub
w odniesieniu do działalności zarządzania 
funduszem związanej z odrębnymi 
funduszami.

c) metodę obliczania pozycji do celów ust. 
3, 4, 5 i 5a w przypadku gdy poszczególne 
podmioty wchodzące w skład grupy mają 
pozycje długie lub krótkie lub
w odniesieniu do działalności zarządzania 
funduszem związanej z odrębnymi 
funduszami.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka niewykonania zobowiązania przez 
emitenta i dana osoba fizyczna lub prawna 
ma pozycję długą z tytułu długu 
państwowego tego emitenta lub dowolną 
pozycję długą z tytułu papierów dłużnych 
innego emitenta, których cena ma wysoką
korelację z ceną zobowiązania państwa 
członkowskiego lub Unii. Strona swapu 
ryzyka kredytowego, która jest 
zobowiązana do dokonania płatności lub 
wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii lub spółki z siedzibą na terenie Unii, 
której akcje są dopuszczone do obrotu
w systemie obrotu Unii w zakresie,
w którym ten swap ryzyka kredytowego 
nie służy do zabezpieczenia ryzyka 
niewykonania zobowiązania przez emitenta
i dana osoba fizyczna lub prawna ma 
pozycję długą z tytułu długu państwowego 
lub korporacyjnego tego emitenta. Strona 
swapu ryzyka kredytowego, która jest 
zobowiązana do dokonania płatności lub 
wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 
do celów niniejszego ustępu.
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do celów niniejszego ustępu.

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) metodę obliczania pozycji do celów ust. 
1 w przypadku gdy poszczególne podmioty 
wchodzące w skład grupy mają pozycje 
długie lub krótkie lub w odniesieniu do 
działalności zarządzania funduszem 
związanej z odrębnymi funduszami. 

b) metodę obliczania pozycji do celów ust. 
1 w przypadku gdy poszczególne podmioty 
wchodzące w skład grupy mają pozycje 
długie lub krótkie lub w odniesieniu do 
działalności zarządzania funduszem 
związanej z odrębnymi funduszami, 
uwzględniając potrzebę wszechstronnego 
przeglądu każdej niezależnej strategii 
inwestycyjnej zgodnie z art. 3.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu
w systemie obrotu, powiadamia 
odpowiedni właściwy organ, gdy pozycja 
ta osiąga odpowiedni próg powodujący 
obowiązek zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 2, lub spada poniżej tego progu.

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu
w systemie obrotu, powiadamia 
odpowiedni właściwy organ, gdy tylko 
pozycja ta osiąga odpowiedni próg 
powodujący obowiązek zgłoszenia,
o którym mowa w ust. 2, lub spada poniżej 
tego progu.

Or. en
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uwzględniając wydarzenia na rynkach 
finansowych ESA (ESMA) może wydać 
opinię dotyczącą potrzeby dostosowania 
progów, o których mowa w ust. 2
i przesłać taką opinię do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji.

3. Komisja może, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i 
z zastrzeżeniem warunków określonych
w art. 37 i 38, zmieniać progi określone
w ust. 2, uwzględniając zmiany na 
rynkach finansowych.

Komisja może, w terminie trzech miesięcy 
od otrzymania opinii ESA (ESMA) i 
w zakresie niezbędnym ze względu na 
zmiany na rynkach finansowych,
w drodze aktów delegowanych zgodnie
z art. 36 i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 37 i 38, dostosowywać 
progi, o których mowa w ust. 2.

Dostosowanie progów w żadnym wypadku 
nie ogranicza możliwości właściwych 
organów do monitorowania krótkich 
pozycji netto.

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zgłaszanie, o którym mowa
w niniejszym artykule, będzie się 
odbywało zgodnie z art. 9.

Or. en
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Zgłaszanie właściwym organom 
znacznych długich pozycji netto

z zastosowaniem mechanizmu dźwigni
z tytułu akcji

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
długą pozycję netto z zastosowaniem 
mechanizmu dźwigni dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego 
spółki, której akcje są dopuszczone do 
obrotu w systemie obrotu, powiadamia 
odpowiedni właściwy organ, gdy pozycja 
ta osiąga odpowiedni próg powodujący 
obowiązek zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 2, lub spada poniżej tego progu. 
2. Odpowiedni próg powodujący 
obowiązek zgłoszenia jest to wielkość 
procentowa równa 0,2 % wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej 
spółki oraz każdemu 0,1 % powyżej 
tego 0,2 %.
3. ESA (ESMA) może, uwzględniając 
zmiany na rynkach finansowych, wydać 
opinię dotyczącą konieczności 
dostosowania progów, o których mowa
w ust. 2 i przesłać ją do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji.
Komisja może, w terminie trzech miesięcy 
od otrzymania opinii ESA (ESMA) i 
w zakresie niezbędnym za względu na 
zmiany na rynkach finansowych,
w drodze aktów delegowanych zgodnie
z art. 36 i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 37 i 38, zmieniać progi 
określone w ust. 2. 
Dostosowanie progów w żadnym wypadku 
nie ogranicza możliwości właściwych 
organów do monitorowania krótkich 
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pozycji netto. 
4. Zgłaszanie, o którym mowa
w niniejszym artykule, będzie się 
odbywało zgodnie z art. 9. 

Or. en

Uzasadnienie

Z długimi pozycjami z zastosowaniem mechanizmu dźwigni wiąże się ryzyko podobne jak
w przypadku krótkich pozycji. Zgłaszanie właściwym organom byłoby przydatne.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia
w systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

1. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu lub 
przedsiębiorstwo inwestycyjne, które
w imieniu klientów wykonuje zlecenia
z tytułu tych instrumentów poza systemem 
obrotu, ustanawia procedury zapewniające, 
że osoby fizyczne lub prawne wykonujące 
zlecenia w systemie obrotu lub za 
pośrednictwem przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego mają możliwość 
oznaczenia zlecenia sprzedaży jako 
zlecenia krótkiej sprzedaży, jeżeli 
sprzedający zawiera transakcję krótkiej 
sprzedaży akcji.

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczanie powinno mieć również zastosowanie do transakcji pozagiełdowych celem 
monitorowania wszystkich transakcji krótkiej sprzedaży oraz zapewnienia równych szans.
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Poprawka 50

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji, osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia 
oznaczają wszystkie zlecenia sprzedaży 
jako zlecenia krótkiej sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za oznaczenie powinna spoczywać na kliencie, a nie na systemie obrotu 
lub przedsiębiorstwie inwestycyjnym.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
system obrotu, lub przedsiębiorstwo 
inwestycyjne wykonujące zlecenie
w imieniu klientów spoza systemu obrotu 
systematycznie gwarantuje skuteczne 
oznaczanie zleceń krótkiej sprzedaży przez 
osobę fizyczną lub prawną wykonującą 
zlecenie. 
W przypadku wielokrotnego zaniechania 
oznaczenia przez osobę fizyczną lub 
prawną właściwy organ zakazuje tej 
osobie fizycznej lub prawnej zawierania 
przez wystarczający i odstraszający okres 
dalszych transakcji sprzedaży w systemie 
obrotu lub przez przedsiębiorstwo 
inwestycyjne. 

Or. en
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Dane dotyczące zlecenia krótkiej 
sprzedaży udostępniane są właściwemu 
organowi rodzimego państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
system obrotu lub przedsiębiorstwo 
inwestycyjne wykonujące zlecenie z tytułu 
tych instrumentów w imieniu klientów 
poza systemem obrotu. Dane te obejmują 
co najmniej tożsamość osoby fizycznej lub 
prawnej składającej zlecenie, czas 
wprowadzenia zlecenia do księgi 
zamówień, czas wykonania zlecenia lub 
wycofania z księgi zamówień, jak również 
cenę, wielkość oraz sposób realizacji
zlecenia. 
Dane te są udostępniane odpowiedniemu 
właściwemu organowi.  

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. System obrotu lub przedsiębiorstwo 
inwestycyjne wykonujące zlecenie
w imieniu klientów poza systemem obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie 
informację zbiorczą na temat wolumenu 
krótkiej sprzedaży z tytułu akcji 
dopuszczonych do obrotu wyrażoną jako 
wielkość procentową wolumenu sprzedaży 
danego systemu obrotu lub 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego.
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Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
regulacyjnych określających szczegółową 
treść informacji, które mają być 
udostępniane na potrzeby ust. 1, w tym 
wolumen krótkiej sprzedaży. 
Techniczne standardy regulacyjne,
o których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. 10-14 
rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESMA].
ESA (ESMA) przedstawia Komisji 
projekty tych technicznych standardów 
regulacyjnych najpóźniej do dnia [31 
grudnia 2011 r.].

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. Aby zapewnić jednolite warunki 
stosowania przepisów ust. 1, Komisji 
powierza się uprawnienie do 
przyjmowania technicznych standardów 
wykonawczych określających procedurę 
stosowaną do oznaczania zleceń
i definiujących wspólną formę informacji, 
które należy przekazywać w celu 
usprawnienia konsolidacji danych.
Techniczne standardy wykonawcze,
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o których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESMA].
ESA (ESMA) przedstawia Komisji 
projekty tych technicznych standardów 
wykonawczych najpóźniej do dnia [31 
grudnia 2011 r.]. 

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1g. System obrotu lub przedsiębiorstwo 
inwestycyjne wykonujące zlecenia
w imieniu klientów poza systemem obrotu, 
które w momencie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia nie stosują 
procedur oznaczania, wdrożą niniejszy 
artykuł do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Or. en

Uzasadnienie

Okres przejściowy jest niezbędny, aby zmniejszyć koszty związane z wdrażaniem obowiązku 
oznaczania.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu
w systemie obrotu, podaje do wiadomości 
publicznej szczegółowe informacje 

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki, 
której akcje są dopuszczone do obrotu
w systemie obrotu, podaje do wiadomości 
publicznej szczegółowe informacje 
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dotyczące tej pozycji, gdy pozycja ta 
osiąga odpowiedni próg powodujący 
obowiązek publikacji, o którym mowa
w ust. 2, lub spada poniżej tego progu.

dotyczące tej pozycji, gdy tylko pozycja ta 
osiąga odpowiedni próg powodujący 
obowiązek publikacji, o którym mowa
w ust. 2, lub spada poniżej tego progu.

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uwzględniając wydarzenia na rynkach 
finansowych ESA (ESMA) może wydać 
opinię dotyczącą potrzeby dostosowania 
progów, o których mowa w ust. 2
i przesłać taką opinię do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji.

3. Komisja może, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i 
z zastrzeżeniem warunków określonych
w art. 37 i 38, zmieniać progi określone
w ust. 2, uwzględniając zmiany na 
rynkach finansowych.

Komisja może, w terminie trzech miesięcy 
od otrzymania opinii ESA (ESMA) i 
w zakresie niezbędnym ze względu na 
zmiany na rynkach finansowych,
w drodze aktów delegowanych zgodnie
z art. 36 i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 37 i 38, dostosowywać 
progi, o których mowa w ust. 2.

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zgłaszanie, o którym mowa
w niniejszym artykule, będzie się 
odbywało zgodnie z art. 9.

Or. en
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Publiczne ujawnianie znacznych długich 

pozycji netto z zastosowaniem 
mechanizmu dźwigni z tytułu akcji

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
długą pozycję netto z zastosowaniem 
mechanizmu dźwigni dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego 
spółki, której akcje są dopuszczone do 
obrotu w systemie obrotu, podaje do 
wiadomości publicznej szczegółowe 
informacje dotyczące tej pozycji, gdy 
pozycja ta osiąga odpowiedni próg 
powodujący obowiązek publikacji,
o którym mowa w ust. 2, lub spada poniżej 
tego progu.
2. Odpowiedni próg powodujący 
obowiązek publikacji jest to wielkość 
procentowa równa 0,5 % wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej 
spółki oraz każdemu 0,1 % powyżej tej 
wartości. 
3. Uwzględniając wydarzenia na rynkach 
finansowych ESA (ESMA) może wydać 
opinię dotyczącą potrzeby dostosowania 
progów, o których mowa w ust. 2
i przesłać taką opinię do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji.
Komisja może, w terminie trzech miesięcy 
od otrzymania opinii ESA (ESMA) i 
w zakresie niezbędnym ze względu na 
zmiany na rynkach finansowych,
w drodze aktów delegowanych zgodnie
z art. 36 i z zastrzeżeniem warunków 
określonych w art. 37 i 38, dostosowywać 
progi, o których mowa w ust. 2. 
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4. Zgłaszanie, o którym mowa
w niniejszym artykule, będzie się 
odbywało zgodnie z art. 9.

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
poniższą pozycję powiadamia odpowiedni 
właściwy organ, gdy pozycja ta osiąga 
odpowiedni próg powodujący obowiązek 
zgłoszenia w odniesieniu do danego 
państwa członkowskiego lub Unii, lub 
spada poniżej tego progu

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
poniższą pozycję powiadamia odpowiedni 
właściwy organ, gdy tylko pozycja ta 
osiąga odpowiedni próg powodujący 
obowiązek zgłoszenia w odniesieniu do 
danego państwa członkowskiego lub Unii, 
lub spada poniżej tego progu

Or. en

Poprawka 62

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zgłaszanie, o którym mowa
w niniejszym artykule, będzie się 
odbywało zgodnie z art. 9.

Or. en
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Zgłaszanie właściwym organom 

znacznych pozycji krótkich netto z tytułu 
długu korporacyjnego i swapów ryzyka 

kredytowego
1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
poniższą pozycję powiadamia odpowiedni 
właściwy organ, gdy pozycja ta osiąga 
odpowiedni próg powodujący obowiązek 
zgłoszenia w odniesieniu do danego 
państwa członkowskiego lub Unii, lub 
spada poniżej tego progu:
a) pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego długu korporacyjnego 
spółki z siedzibą na terenie Unii, której 
akcje są dopuszczone do obrotu
w systemie obrotu Unii;
b) niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania spółki z siedzibą na terenie 
Unii, której akcje są dopuszczone do 
obrotu w systemie obrotu Unii. 
2. Odpowiednie progi powodujące 
obowiązek zgłoszenia obejmują kwotę 
podstawową, a następnie dodatkowe 
narastające wartości określone
w środkach przyjętych przez Komisję 
zgodnie z ust. 3.
3. Komisja określa, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i 
z zastrzeżeniem warunków określonych
w art. 37 i 38, progi, o których mowa
w ust. 2. Progi te nie zostaną wyznaczone 
na poziomach, które powodowałyby 
obowiązek zgłaszania pozycji
o minimalnej wartości. 
4. Zgłaszanie, o którym mowa
w niniejszym artykule, będzie się 
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odbywało zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Objęcie spółek systemem przejrzystości jest niezbędne do przeciwdziałania nadużyciom
w odniesieniu do długu korporacyjnego.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pozycja krótka netto jest obliczana
o godzinie 24:00 w dniu handlowym,
w którym dana pozycja jest w posiadaniu 
osoby fizycznej lub prawnej. Zgłoszenia 
lub ujawnienia dokonuje się nie później niż
o godz. 15:30 następnego dnia 
handlowego. 

2. Pozycja krótka netto jest obliczana pod 
koniec dnia handlowego, w którym dana 
pozycja jest w posiadaniu osoby fizycznej 
lub prawnej. Zgłoszenia lub ujawnienia 
dokonuje się nie później niż o godz. 15:30 
następnego dnia handlowego. 

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Publiczne ujawnianie informacji,
o którym mowa w art. 7, jest dokonywane
w sposób zapewniający szybki
i niedyskryminacyjny dostęp do informacji. 
Informacje te są udostępniane urzędowo 
ustanowionemu systemowi rodzimego 
państwa członkowskiego emitenta akcji,
o którym mowa w art. 21 ust. 2 dyrektywy 
2004/109/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady.

4. Publiczne ujawnianie informacji,
o którym mowa w art. 7, jest dokonywane
w sposób zapewniający szybki
i niedyskryminacyjny dostęp do informacji. 
Informacje te są udostępniane urzędowo 
ustanowionemu systemowi rodzimego 
państwa członkowskiego emitenta akcji,
o którym mowa w art. 21 ust. 2 dyrektywy 
2004/109/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie harmonizacji wymogów 
dotyczących przejrzystości informacji
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o emitentach, których papiery 
wartościowe dopuszczane są do obrotu na 
rynku regulowanym i są publikowane na 
stronie internetowej właściwego organu
w rodzimym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania przepisów ust. 4
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
wykonawczych określających środki, za 
pomocą których informacje mogą być 
podawane do wiadomości publicznej.

6. Komisji powierza się uprawnienie do 
przyjmowania technicznych standardów 
regulacyjnych określających środki, za 
pomocą których informacje mogą być 
podawane do wiadomości publicznej 
zgodnie z niniejszym artykułem.

Techniczne standardy wykonawcze,
o których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. [7e]
rozporządzenia (UE) nr …/….
[rozporządzenie ESMA].

Techniczne standardy regulacyjne,
o których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. 10-14 
rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESMA].

ESMA przedstawia Komisji projekty tych 
technicznych standardów wykonawczych 
najpóźniej do dnia [31 grudnia 2011 r.].

ESA (ESMA) przedstawia Komisji 
projekty technicznych standardów 
regulacyjnych do dnia [31 grudnia 
2011 r.].

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi dotyczące zgłaszania i ujawniania 
na mocy art. 5, 7 i 8 stosują się do osób 

Wymogi dotyczące zgłaszania i ujawniania 
na mocy art. 5, 5a, 7, 7a, 8 i 8a stosują się 
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fizycznych i prawnych, niezależnie od 
tego, czy mają one miejsce zamieszkania 
lub siedzibę na terytorium Unii czy też 
poza terytorium Unii. 

do osób fizycznych i prawnych, 
niezależnie od tego, czy mają one miejsce 
zamieszkania lub siedzibę na terytorium 
Unii czy też poza terytorium Unii. 

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wystąpiły niekorzystne zdarzenia 
lub okoliczności, które stanowią poważne 
zagrożenie dla stabilności finansowej lub 
zaufania do rynku w danym państwie 
członkowskim lub w innym państwie 
członkowskim, właściwy organ dostarcza 
ESA (ESMA) żądane informacje w ciągu 
24 godzin.

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisji powierza się uprawnienie do 
przyjmowania technicznych standardów 
regulacyjnych określających szczegółową 
treść informacji, które mają być 
udostępniane zgodnie z ust. 1 i 2. 
Standardy regulacyjne, o których mowa
w akapicie pierwszym, są przyjmowane 
zgodnie z art. 10-14 rozporządzenia (UE) 
nr …/2010 [ESMA].
ESA (ESMA) przedstawia Komisji 
projekty tych technicznych standardów 
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regulacyjnych do dnia [31 grudnia 
2011 r.].

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania przepisów ust. 1 
Komisji powierza się uprawnienie do 
przyjmowania technicznych standardów 
wykonawczych określających formę,
w jakiej informacje mają być 
udostępniane zgodnie z ust. 1 i 2.
Techniczne standardy wykonawcze,
o których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESMA].
ESA (ESMA) przedstawia Komisji 
projekty tych technicznych standardów 
wykonawczych najpóźniej do dnia [31 
grudnia 2011 r.]. 

Or. en

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę
z osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument 
długu państwowego zostały zlokalizowane
i zarezerwowane do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej,

skreślona
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w związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
działalności przedsiębiorstw 
inwestycyjnych lub podmiotów z państwa 
trzeciego lub przedsiębiorstw lokalnych 
będących uczestnikami systemu obrotu 
lub rynku w państwie trzecim, którego 
ramy prawne i nadzorcze zostały uznane 
za równoważne zgodnie z art. 15 ust. 2,
w przypadku gdy dokonują oni na własny 
rachunek transakcji na instrumentach 
finansowych, niezależnie od tego, czy są 
one przedmiotem obrotu w systemie 
obrotu, czy też poza takim systemem, 
objętych wyłączeniami, o których mowa
w art. 15 przed końcem trzeciego dnia 
handlowego po krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu lub krótkiej sprzedaży instrumentu 
długu państwowego. 

Or. en

Uzasadnienie

Pełne i nieograniczone wyłączenie dla animatorów rynku jest niezgodne ze zobowiązaniem do 
rozliczania transakcji w należytym terminie.
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Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania przepisów ust. 1
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
wykonawczych określających typy umów, 
które odpowiednio zapewniają dostępność 
akcji lub instrumentu długu państwowego 
na potrzeby rozrachunku.

2. Komisji powierza się uprawnienie do 
przyjmowania technicznych standardów 
regulacyjnych określających typy umów, 
które odpowiednio zapewniają dostępność 
akcji lub instrumentu długu państwowego 
na potrzeby rozrachunku.

Komisja uwzględnia w szczególności 
potrzebę utrzymania płynności rynków,
w tym zwłaszcza rynku obligacji 
państwowych i rynków odkupu obligacji 
państwowych (rynków repo).

Komisja uwzględnia w szczególności 
potrzebę utrzymania płynności rynków,
w tym zwłaszcza rynku obligacji 
państwowych i rynków odkupu obligacji 
państwowych (rynków repo).

Techniczne standardy wykonawcze,
o których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. [7e]
rozporządzenia (UE) nr …/….
[rozporządzenie ESMA].

Techniczne standardy regulacyjne,
o których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. 10-14
rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESMA].

ESMA przedstawia Komisji projekty tych 
technicznych standardów wykonawczych 
najpóźniej do dnia [1 stycznia 2012 r.]. 

ESA (ESMA) przedstawia Komisji 
projekty technicznych standardów 
regulacyjnych do dnia [1 stycznia 2011 r.]. 

Or. en

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Ograniczenia niepokrytych transakcji 

swapów ryzyka kredytowego
Osoba fizyczna lub prawna może zawrzeć 
transakcję swapu ryzyka kredytowego 
dotyczącego zobowiązania państwa 
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członkowskiego lub Unii wyłącznie jeżeli 
posiada długą pozycję z tytułu długu 
państwowego tego emitenta. 

Or. en

Uzasadnienie

Nabycie swapu ryzyka kredytowego może mieć na celu wyłącznie zabezpieczenie przez 
ryzykiem niewykonania zobowiązania przez emitenta.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12b
Ograniczenia zawierania transakcji 
swapów ryzyka kredytowego przez 

instytucje kredytowe
Instytucja kredytowa posiadająca 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje kredytowe 1

nie zawiera transakcji swapów ryzyka 
kredytowego dotyczącego zobowiązania jej 
rodzimego państwa członkowskiego lub 
Unii.
_________________________________

1 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Swap ryzyka kredytowego zawierany jest w takim przypadku wyłącznie w celu ominięcia 
prawa, gdyż według wszelkiego prawdopodobieństwa niewykonanie zobowiązania przez 
państwo członkowskie spowoduje niewykonanie zobowiązania przez instytucje kredytowe
w tym państwie.
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Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub 
partnera centralnego świadczącego usługi 
rozliczeniowe na rzecz systemu obrotu 
procedur, które spełniają wszystkie 
następujące wymogi

1. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu lub 
przedsiębiorstwo inwestycyjne wykonujące 
zlecenia klientów na tych instrumentach 
poza systemem obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub 
partnera centralnego świadczącego usługi 
rozliczeniowe na rzecz systemu obrotu lub 
przedsiębiorstwo inwestycyjne lub 
centralny depozyt papierów 
wartościowych świadczący usługi 
rozliczeniowe na rzecz systemu obrotu lub 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego procedur, 
które spełniają wszystkie następujące 
wymogi:

Or. en

Uzasadnienie

Procedury zakupu na otwartym rynku powinny mieć również zastosowanie do transakcji 
pozagiełdowych, aby nie pozbawiać regulowanych rynków przewagi konkurencyjnej.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego w systemie obrotu nie jest
w stanie dostarczyć tych akcji lub 
instrumentów długu publicznego do celów 
rozrachunku w terminie czterech dni 
handlowych od dnia transakcji lub –
w przypadku działalności animatora rynku 
– sześciu dni handlowych od dnia 

a) jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego nie jest w stanie dostarczyć 
tych akcji lub instrumentów długu 
publicznego do celów rozrachunku
w terminie czterech dni handlowych od 
dnia transakcji lub – w przypadku 
działalności animatora rynku – sześciu dni 
handlowych od dnia transakcji, to 
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transakcji, to uruchamiane są 
automatycznie procedury, w ramach 
których system obrotu lub partner 
centralny dokonuje na otwartym rynku 
zakupu akcji lub instrumentów długu 
publicznego, aby zapewnić ich 
dostarczenie do celów rozrachunku;

uruchamiane są automatycznie procedury,
w ramach których system obrotu lub 
partner centralny dokonuje na otwartym 
rynku lub w centralnym depozycie 
papierów wartościowych zakupu akcji lub 
instrumentów długu publicznego, aby 
zapewnić ich dostarczenie do celów 
rozrachunku;

Or. en

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli system obrotu lub partner 
centralny nie jest w stanie dokonać na 
otwartym rynku zakupu akcji lub 
instrumentów długu publicznego w celu 
ich dostarczenia, to wypłaca kupującemu 
rekompensatę pieniężną na podstawie 
wartości akcji lub instrumentów dłużnych, 
które miały być dostarczone w dacie 
dostawy, oraz dodatkową kwotę z tytułu 
ewentualnych strat poniesionych przez 
kupującego; 

b) jeżeli system obrotu lub partner 
centralny lub centralny depozyt papierów 
wartościowych nie jest w stanie dokonać 
na otwartym rynku zakupu akcji lub 
instrumentów długu publicznego w celu 
ich dostarczenia, to wypłaca kupującemu 
rekompensatę pieniężną na podstawie 
wartości akcji lub instrumentów dłużnych, 
które miały być dostarczone w dacie 
dostawy, oraz dodatkową kwotę z tytułu 
ewentualnych strat poniesionych przez 
kupującego;

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osoba fizyczna lub prawna, która nie 
wywiąże się z rozrachunku, płaci 
systemowi obrotu lub partnerowi 
centralnemu kwotę pokrywającą wszystkie 

c) osoba fizyczna lub prawna, która nie 
wywiąże się z rozrachunku, płaci 
systemowi obrotu lub partnerowi 
centralnemu lub centralnemu depozytowi 
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kwoty wypłacone na mocy lit. a) i b). papierów wartościowych kwotę 
pokrywającą wszystkie kwoty wypłacone 
na mocy lit. a) i b).

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, zapewnia 
posiadanie przez system obrotu lub system 
rozrachunkowy świadczący usługi 
rozrachunku akcji lub instrumentów długu 
państwowego procedur gwarantujących, że 
jeśli osoba fizyczna lub prawna, która 
sprzedaje w systemie obrotu akcje lub 
instrumenty długu państwowego, nie 
wywiąże się z dostawy tych akcji lub 
instrumentów długu państwowego
w terminie rozrachunku, to jest ona 
wówczas zobowiązana do wnoszenia 
dziennych płatności na rzecz systemu 
obrotu lub systemu rozrachunkowego za 
każdy dzień trwania tego naruszenia.

2. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu lub 
przedsiębiorstwo inwestycyjne wykonujące
w imieniu klientów zlecenia na tych 
instrumentach poza systemem obrotu, 
zapewnia posiadanie przez system obrotu 
lub system rozrachunkowy świadczący 
usługi rozrachunku akcji lub instrumentów 
długu państwowego procedur 
gwarantujących, że jeśli osoba fizyczna lub 
prawna, która sprzedaje w systemie obrotu 
akcje lub instrumenty długu państwowego, 
nie wywiąże się z dostawy tych akcji lub 
instrumentów długu państwowego
w terminie rozrachunku, to jest ona 
wówczas zobowiązana do wnoszenia 
dziennych płatności na rzecz systemu 
obrotu lub systemu rozrachunkowego za 
każdy dzień trwania tego naruszenia.

Or. en

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
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sprzedająca akcje lub instrumenty długu 
publicznego nie jest w stanie dokonać 
rozrachunku w ciągu dziesięciu dni 
handlowych od dnia zawarcia transakcji 
lub, w przypadku działalności animatora 
rynku, w ciągu dwunastu dni handlowych 
od dnia zawarcia transakcji, system 
obrotu na którym dopuszczono do obrotu 
akcje lub dług państwowy lub 
przedsiębiorstwo inwestycyjne wykonujące
w imieniu klientów zlecenia na tych 
instrumentach poza systemem obrotu 
zakazuje osobie fizycznej lub prawnej 
dalszej sprzedaży akcji lub instrumentów 
długu państwowego w systemie obrotu lub 
za pośrednictwem przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego do czasu dokonania 
rozrachunku w tym systemie obrotu lub 
przez to przedsiębiorstwo inwestycyjne. 

Or. en

Uzasadnienie

Surowe sankcje przeciwko nadużyciom w przypadku niedokonania rozrachunku stanowią 
najlepszy sposób zapewnienia dyscypliny na rynku.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu, posiada regulamin, 
zgodnie z którym może zakazać osobie 
fizycznej lub prawnej będącej 
uczestnikiem systemu obrotu 
dokonywania nowych transakcji krótkiej 
sprzedaży akcji lub instrumentów długu 
państwowego w systemie obrotu dopóki 
osoba ta nie wywiąże się z rozrachunku 
transakcji wynikającej z krótkiej 
sprzedaży w tym systemie obrotu.

3. System obrotu, w którym znajdują się 
akcje lub instrumenty długu państwowego 
dopuszczone do obrotu lub 
przedsiębiorstwo inwestycyjne wykonujące
w imieniu klientów zlecenia na tych 
instrumentach poza systemem obrotu, 
posiada regulamin, zgodnie z którym 
partner centralny lub centralny depozyt 
papierów wartościowych ma możliwość 
powiadomienia odpowiedniego 
właściwego organu o każdym 
zastosowaniu procedury zakupu na 
otwartym rynku.  W przypadku 
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wielokrotnego niedokonania rozrachunku 
przez osobę fizyczną lub prawną właściwy 
organ bada, czy wynika to z krótkiej 
sprzedaży. W przypadku wielokrotnego 
niewywiązania się z rozrachunku 
związanego z krótką sprzedażą właściwy 
organ wymierza skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające kary.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwy organ powinien zbadać powody powtarzającego się niedokonywania rozrachunku, 
gdyż może ono wynikać z niewłaściwego dokonywania transakcji krótkiej sprzedaży bez 
pokrycia.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisji powierza się uprawnienie do 
przyjmowania technicznych standardów 
regulacyjnych określających minimalną 
wysokość opłat dziennych w przypadku 
wielokrotnego niewywiązania się ze 
zobowiązań, o których mowa w ust. 2 i 3.
Techniczne standardy regulacyjne,
o których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. 10-14 
rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESMA].
ESA (ESMA) przedstawia Komisji 
projekty technicznych standardów 
regulacyjnych do dnia [1 stycznia 
2012 r.]. 

Or. en
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Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuły 5, 7, 12 i 13 nie mają 
zastosowania do akcji spółki 
dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu w Unii, jeżeli główny system 
obrotu, w ramach którego prowadzony jest 
obrót tymi akcjami, znajduje się w kraju 
niebędącym członkiem Unii.

1. Artykuły 5, 5a, 7, 7a, 12 i 13 nie mają 
zastosowania do akcji spółki 
dopuszczonych do obrotu w systemie 
obrotu w Unii, jeżeli główny system 
obrotu, w ramach którego prowadzony jest 
obrót tymi akcjami, znajduje się w kraju 
niebędącym członkiem Unii.

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuły 5, 6, 7, 8 i 12 nie mają 
zastosowania do działalności 
przedsiębiorstw inwestycyjnych lub 
podmiotów z państwa trzeciego lub 
przedsiębiorstw lokalnych będących 
uczestnikami systemu obrotu lub rynku
w państwie trzecim, którego ramy prawne
i nadzorcze zostały uznane za równoważne 
zgodnie z ust. 2, w przypadku gdy 
dokonują oni na własny rachunek 
transakcji na instrumentach finansowych, 
niezależnie od tego, czy są one 
przedmiotem obrotu w systemie obrotu, 
czy też poza takim systemem, działając
w poniższym charakterze:

1. Artykuły 6, 7, 7a, 8 i 8a nie mają 
zastosowania do działalności 
przedsiębiorstw inwestycyjnych lub 
podmiotów z państwa trzeciego lub 
przedsiębiorstw lokalnych będących 
uczestnikami systemu obrotu lub rynku
w państwie trzecim, którego ramy prawne
i nadzorcze zostały uznane za równoważne 
zgodnie z ust. 2, w przypadku gdy 
dokonują oni na własny rachunek 
transakcji na instrumentach finansowych, 
niezależnie od tego, czy są one 
przedmiotem obrotu w systemie obrotu, 
czy też poza takim systemem, wystawiając 
ostateczne kwotowania dotyczące 
jednocześnie kupna i sprzedaży,
o porównywalnej wielkości i po 
konkurencyjnych cenach, w wyniku czego 
rynek jest stale i regularnie zasilany 
efektywną płynnością o ile wszelkie takie 
działania nie mają z założenia przekraczać 
uzasadnionego krótkoterminowego 
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zapotrzebowania ze strony klientów. 
a) wystawiając ostateczne kwotowania 
dotyczące jednocześnie kupna i sprzedaży,
o porównywalnej wielkości i po 
konkurencyjnych cenach, w wyniku czego 
rynek jest stale i regularnie zasilany 
płynnością;
b) wykonując, w ramach swojej zwykłej 
działalności, zlecenia składane przez 
klientów lub zlecenia realizowane
w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze 
strony klientów oraz zabezpieczając 
pozycje wynikające z tych transakcji.

Or. en

Uzasadnienie
Animatorów rynku nie należy wyłączać z zakresu art. 5, gdyż nie posiadają oni zazwyczaj 
znaczącej pozycji overnight zgodnej z linią trendu. 
Wyłączenie to zostało przeniesione bezpośrednio do art. 12.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenie, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, ma zastosowanie wyłącznie 
jeżeli dla każdego rodzaju działalności 
prowadzona jest osobna księgowość
i jeżeli są one funkcjonalnie oddzielone od 
pozostałej działalności przedsiębiorstwa 
lub podmiotu, o którym mowa w tym 
akapicie. 

Or. en
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Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisji powierza się uprawnienie do 
przyjmowania technicznych standardów 
regulacyjnych określających kryteria 
oddzielenia funkcjonalnego oraz 
oddzielenia księgowości.

Or. en

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisji powierza się uprawnienie do 
przyjmowania technicznych standardów 
regulacyjnych określających kryteria 
wolumenu, regularności, ciągłości, cen
i rozmiaru kwotowania gwarantujących, 
że działania objęte wyłączeniem zasilają 
rynek efektywną płynnością. 

Or. en

Uzasadnienie

Animatorzy rynku mogą uzyskać wyłączenie pod warunkiem zagwarantowania płynności.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Techniczne standardy regulacyjne,
o których mowa w akapicie trzecim
i czwartym, są przyjmowane zgodnie z art. 
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10-14 rozporządzenia (UE) nr …/2010 
[ESMA].
ESA (ESMA) przedstawia Komisji 
projekty technicznych standardów 
regulacyjnych do dnia [31 grudnia 
2011 r.].

Or. en

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ w rodzimym państwie 
członkowskim regularnie, a w każdym 
wypadku co sześć miesięcy, upewnia się, 
że osoba fizyczna lub prawna spełnia 
warunki określone w tym ustępie. 

Or. en

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Artykuły 6, 7, 7a, 8, 8a nie mają 
zastosowania do działalności 
przedsiębiorstw inwestycyjnych lub 
podmiotów z państwa trzeciego lub 
przedsiębiorstw lokalnych będących 
uczestnikami systemu obrotu lub rynku
w państwie trzecim, którego ramy prawne
i nadzorcze zostały uznane za równoważne 
zgodnie z ust. 2, w przypadku gdy 
dokonują oni na własny rachunek 
transakcji na instrumentach finansowych, 
niezależnie od tego, czy są one 
przedmiotem obrotu w systemie obrotu, 
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czy też poza nim, w ramach swojej zwykłej 
działalności, realizując zlecenia składane 
przez klientów lub zlecenia w odpowiedzi 
na zapotrzebowanie ze strony klientów 
oraz w formie zabezpieczenia pozycji 
wynikających z zawartych transakcji, o ile 
wszelkie takie działania nie mają
z założenia przekraczać uzasadnionego 
krótkoterminowego zapotrzebowania ze 
strony klientów.
Wyłączenie, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, ma zastosowanie jedynie jeżeli 
dla każdego rodzaju działalności 
prowadzona jest osobna księgowość
i jeżeli są one funkcjonalnie oddzielone od 
pozostałej działalności przedsiębiorstwa 
lub podmiotu, o którym mowa w tym 
akapicie. 
Komisji powierza się uprawnienie do 
przyjmowania technicznych standardów 
regulacyjnych określających kryteria 
stosowane przez właściwe organy do 
stwierdzania, czy operacja zabezpieczenia 
pozycji wynika z zapotrzebowania ze 
strony klienta.
Techniczne standardy regulacyjne,
o których mowa w akapicie trzecim, są 
przyjmowane zgodnie z art. 10-14 
rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESMA].
ESA (ESMA) przedstawia Komisji 
projekty technicznych standardów 
regulacyjnych do dnia [31 grudnia 2011 
r.].
Właściwy organ w rodzimym państwie 
członkowskim regularnie, a w każdym 
wypadku co sześć miesięcy, upewnia się, 
że wszystkie operacje objęte zakresem 
niniejszego ustępu dokonywane są
w ramach realizacji zleceń lub 
zapotrzebowania ze strony klienta oraz
w formie zabezpieczenia pozycji 
wynikających z tych transakcji. 

Or. en
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Uzasadnienie
Taka działalność nie stanowi działalności animatora rynku i należy ją wyodrębnić. 
Wyodrębnienie funkcjonalne jest najlepszym sposobem zapewnienia, że wyłączenie obrotu 
prawem własności na życzenie klienta nie jest wykorzystywane w przypadku obrotu prawem 
własności, które nie wiąże się z zapotrzebowaniem ze strony klienta.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit drugi – punkt da) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) państwo trzecie nie figuruje na liście 
krajów lub terytoriów nie 
współpracujących w ramach walki
z praniem brudnych pieniędzy
i finansowaniem terroryzmu sporządzonej 
przez Grupę Specjalną ds. 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. 

Or. en

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Artykuł 8a nie ma zastosowania do 
działalności osoby fizycznej lub prawnej, 
która działając w charakterze 
upoważnionego głównego dealera na 
mocy umowy z emitentem długu 
korporacyjnego prowadzi na własny 
rachunek transakcje na instrumentach 
finansowych związane z operacjami na 
rynku pierwotnym lub wtórnym 
dotyczącymi długu korporacyjnego.

Or. en
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Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Artykuły 5, 6, 7 i 12 nie mają 
zastosowania do osoby fizycznej lub 
prawnej, która dokonuje krótkiej sprzedaży 
papieru wartościowego lub posiada 
pozycję krótką netto w związku
z dokonywaniem stabilizacji instrumentu 
finansowego na mocy rozdziału III 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
2273/2003. 

4. Artykuły 5, 5a, 6, 7, 7a i 12 nie mają 
zastosowania do osoby fizycznej lub 
prawnej, która dokonuje krótkiej sprzedaży 
papieru wartościowego lub posiada 
pozycję krótką netto w związku
z dokonywaniem stabilizacji instrumentu 
finansowego na mocy rozdziału III 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
2273/2003. 

Or. en

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego może zażądać od osoby 
fizycznej lub prawnej stosującej 
wyłączenia, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, 
pisemnych informacji w sprawie 
posiadanych przez nią krótkich pozycji lub 
działalności prowadzonej w ramach 
wyłączenia. Osoba fizyczna lub prawna 
dostarcza tych informacji nie później niż
w ciągu czterech dni kalendarzowych od 
dokonania takiego żądania.

9. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego lub ESA (ESMA) może 
zażądać od osoby fizycznej lub prawnej 
stosującej wyłączenia, o których mowa
w ust. 1, 3 i 4, pisemnych informacji
w sprawie posiadanych przez nią krótkich 
pozycji lub działalności prowadzonej
w ramach wyłączenia. Osoba fizyczna lub 
prawna dostarcza tych informacji nie 
później niż w ciągu czterech dni 
kalendarzowych od dokonania takiego 
żądania. 

Or. en
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Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może zażądać od osoby 
fizycznej lub prawnej posiadającej pozycje 
krótkie netto dotyczące określonego 
instrumentu finansowego lub kategorii 
instrumentów finansowych, aby zgłaszały 
temu organowi lub podawały do 
wiadomości publicznej informacje 
dotyczące danej pozycji, gdy osiąga ona 
ustalony przez właściwy organ próg 
powodujący obowiązek zgłoszenia lub 
spada poniżej tego progu, jeżeli spełnione 
są wszystkie poniższe warunki:

1. Odpowiedni właściwy organ państwa 
członkowskiego może zażądać od osoby 
fizycznej lub prawnej posiadającej pozycje 
krótkie netto dotyczące określonego 
instrumentu finansowego lub kategorii 
instrumentów finansowych, aby zgłaszały 
temu organowi lub podawały do 
wiadomości publicznej informacje 
dotyczące danej pozycji, gdy tylko osiąga 
ona ustalony przez właściwy organ próg 
powodujący obowiązek zgłoszenia lub 
spada poniżej tego progu, jeżeli spełnione 
są wszystkie poniższe warunki:

Or. en

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do 
instrumentów finansowych, w odniesieniu 
do których istnieje już wymóg 
przejrzystości na mocy rozdziału II art. 5-
8.

2. Odpowiedni właściwy organ państwa 
członkowskiego może zażądać od osoby 
fizycznej lub prawnej posiadającej pozycje 
krótkie netto dotyczące instrumentów 
finansowych, w odniesieniu do których 
istnieje już wymóg przejrzystości na mocy 
art. 5-8, aby podawały do wiadomości 
publicznej informacje poniżej progu,
o którym mowa w art. 5-8, jeżeli spełnione 
są obydwa poniższe warunki:
a) wystąpiły niekorzystne zdarzenia lub 
okoliczności, które stanowią poważne 
zagrożenie dla stabilności finansowej lub 
zaufania do rynku w danym państwie 
członkowskim lub w innym państwie 
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członkowskim;
b) zgłoszenie lub ujawnienie jest 
konieczne do ochrony przed tym 
zagrożeniem.

Or. en

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Powiadamianie przez kredytodawców

w wyjątkowych okolicznościach
1. Odpowiedni właściwy organ państwa 
członkowskiego może podjąć działania,
o których mowa w ust. 2, jeżeli wystąpiły 
niekorzystne zdarzenia lub okoliczności, 
które stanowią poważne zagrożenie dla 
stabilności finansowej lub zaufania do 
rynku w danym państwie członkowskim 
lub w innym państwie członkowskim albo 
większej liczbie państw członkowskich. 
2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może zażądać od osób 
fizycznych lub prawnych zaangażowanych
w kredytowanie określonych 
instrumentów finansowych lub klasy 
instrumentów finansowych 
powiadamiania o wszelkich 
nadzwyczajnych przypadkach 
podwyższenia opłat pobieranych
w ramach kredytowania określonych 
instrumentów finansowych lub klasy 
instrumentów finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje udzielane przez kredytodawcę mogą być przydatne dla organów regulacyjnych
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w przypadku napięć na rynkach finansowych.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może wprowadzić środek,
o którym mowa w ust. 2 lub 3, gdy 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:

1. Odpowiedni właściwy organ państwa 
członkowskiego może wprowadzić środek,
o którym mowa w ust. 2 lub 3, gdy 
spełnione są wszystkie poniższe warunki:

Or. en

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może nałożyć zakaz lub 
ograniczenia w stosunku do osób 
fizycznych lub prawnych, które dokonują: 

2. Odpowiedni właściwy organ państwa 
członkowskiego może nałożyć zakaz lub 
ograniczenia w stosunku do osób 
fizycznych lub prawnych, które dokonują:

Or. en

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Odpowiedni właściwy organ państwa 
członkowskiego może stwierdzić
w stosunku do osób fizycznych lub 
prawnych, które dokonują krótkiej 
sprzedaży akcji lub długu państwowego 
dopuszczonych do obrotu, że określony 
instrument finansowy podlega krótkiej 
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sprzedaży wyłącznie:
a) po cenie wyższej od ceny poprzedniej 
transakcji (plus tick); lub 
b) po cenie transakcji poprzedniej, jeżeli 
jest ona wyższa od ceny ostatniej 
transakcji dokonanej po cenie różnej od 
transakcji mającej nastąpić (zero-plus 
tick). 

Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne powinny mieć możliwość wprowadzenia reguł uptick, gdyż może to 
stanowić alternatywę dla zakazania krótkiej sprzedaży.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może zakazać osobom 
fizycznym lub prawnym zawierania 
transakcji na instrumentach finansowych 
lub ograniczyć wartość transakcji, które 
mogą być zawierane na danym 
instrumencie finansowym.

3. Odpowiedni właściwy organ państwa 
członkowskiego może zakazać osobom 
fizycznym lub prawnym zawierania 
transakcji na instrumentach finansowych 
lub ograniczyć wartość transakcji, które 
mogą być zawierane na danym 
instrumencie finansowym.

Or. en

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może wprowadzić 
ograniczenie dotyczące zawierania przez 
osoby fizyczne lub prawne transakcji 
swapu ryzyka kredytowego dotyczącego 

1. Odpowiedni właściwy organ państwa 
członkowskiego może wprowadzić 
ograniczenie dotyczące zawierania przez 
osoby fizyczne lub prawne transakcji 
swapu ryzyka kredytowego dotyczącego 
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zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii lub ograniczenie wartości
niepokrytych pozycji z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego, które może otworzyć 
osoba fizyczna lub prawna w odniesieniu 
do zobowiązania państwa członkowskiego 
lub Unii, gdy spełnione są oba poniższe 
warunki:

zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii lub ograniczenie wartości 
niepokrytych pozycji z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego, które może otworzyć 
osoba fizyczna lub prawna w odniesieniu 
do zobowiązania państwa członkowskiego 
lub Unii, gdy spełnione są oba poniższe 
warunki:

Or. en

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli cena instrumentu finansowego
w określonym systemie obrotu spadnie
w ciągu jednego dnia handlowego
o wartość określoną w ust. 4 w stosunku do 
ceny zamknięcia, która została ustalona
w tym systemie poprzedniego dnia 
handlowego, to właściwy organ
w rodzimym państwie członkowskim tego 
systemu rozważa, czy celowe jest 
nałożenie na osoby fizyczne lub prawne 
zakazu lub ograniczenia dotyczącego 
dokonywania krótkiej sprzedaży danego 
instrumentu finansowego w tym systemie 
obrotu lub ograniczenie w inny sposób 
transakcji na danym instrumencie 
finansowym dokonywanych w tym 
systemie obrotu, tak aby zapobiec 
niekontrolowanemu spadkowi ceny tego 
instrumentu finansowego. 

1. Jeżeli cena instrumentu finansowego
w określonym systemie obrotu spadnie
w ciągu jednego dnia handlowego
o wartość określoną w ust. 4 w stosunku do 
ceny zamknięcia, która została ustalona
w tym systemie poprzedniego dnia 
handlowego, to odpowiedni właściwy 
organ rozważa, czy celowe jest nałożenie 
na osoby fizyczne lub prawne zakazu lub 
ograniczenia dotyczącego dokonywania 
krótkiej sprzedaży danego instrumentu 
finansowego lub ograniczenie w inny 
sposób transakcji na danym instrumencie 
finansowym, tak aby zapobiec 
niekontrolowanemu spadkowi ceny tego 
instrumentu finansowego.

W przypadku gdy właściwy organ jest 
przekonany, zgodnie z akapitem 
pierwszym, że takie działanie jest celowe, 
to zakazuje wówczas krótkiej sprzedaży 
danej akcji lub instrumentu dłużnego
w tym systemie obrotu albo ogranicza ją, a 
w przypadku innego typu instrumentu 
finansowego – ogranicza transakcje na tym 
instrumencie finansowym dokonywane

W przypadku gdy odpowiedni właściwy 
organ jest przekonany, zgodnie z akapitem 
pierwszym, że takie działanie jest celowe, 
to zakazuje wówczas krótkiej sprzedaży 
danej akcji lub instrumentu dłużnego albo 
ogranicza ją, a w przypadku innego typu 
instrumentu finansowego – ogranicza 
transakcje na tym instrumencie 
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w danym systemie obrotu. finansowym. 

Or. en

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Odpowiedni właściwy organ 
powiadamia niezwłocznie ESA (ESMA)
o podjętej decyzji, który z kolei informuje 
bezzwłocznie wszystkie właściwe organy
w innych państwach członkowskich,
w których instrument finansowy podlega 
obrotowi.

Or. en

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Uprawnienie do tymczasowego 

dostosowania zakupu na otwartym rynku
w przypadku wymuszonego zamykania 

pozycji (tzw. short squeeze)
1. W przypadku short squeeze na akcji lub 
długu państwowym odpowiednie właściwe 
organy państwa członkowskiego mogą 
podjąć decyzję o dostosowaniu lub 
zawieszeniu procedury zakupu na 
otwartym rynku, o której mowa w art. 13. 
2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i 
z zastrzeżeniem warunków określonych
w art. 37 i 38 środki określające kiedy 
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występuje short squeeze na akcji lub 
długu państwowym.

Or. en

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ publikuje na swoich 
stronach internetowych komunikaty
o decyzjach dotyczących nałożenia lub 
przedłużenia środka, o którym mowa w art. 
16-19.

1. Właściwy organ publikuje na swoich 
stronach internetowych komunikaty
o decyzjach dotyczących nałożenia lub 
przedłużenia środka, o którym mowa w art. 
16-19a.

Or. en

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środek nakładany na mocy art. 16-19
wchodzi w życie z chwilą opublikowania 
komunikatu lub w określonym
w komunikacie terminie przypadającym po 
dacie publikacji i ma zastosowanie 
wyłącznie do transakcji zawartych po 
wejściu środka w życie.

3. Środek nakładany na mocy art. 16-19a
wchodzi w życie z chwilą opublikowania 
komunikatu lub w określonym
w komunikacie terminie przypadającym po 
dacie publikacji i ma zastosowanie 
wyłącznie do transakcji zawartych po 
wejściu środka w życie.

Or. en
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Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed nałożeniem lub przedłużeniem 
środka na mocy art. 16, 17 lub 18 oraz 
przed nałożeniem ograniczenia na mocy 
art. 19 właściwy organ powiadamia ESMA
i inne właściwe organy o proponowanym 
przez siebie środku.

1. Przed nałożeniem lub przedłużeniem 
środka na mocy art. 16, 16a, 17 lub 18 oraz 
przed nałożeniem ograniczenia na mocy 
art. 19 lub dostosowaniem na mocy art. 
19a właściwy organ powiadamia ESA 
(ESMA) i inne właściwe organy
o proponowanym przez siebie środku.

Or. en

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Powiadomienia o proponowanym 
nałożeniu lub przedłużeniu środka na mocy 
art. 16, 17 i 18 należy dokonać najpóźniej 
na 24 godziny przed planowanym 
wejściem w życie lub odnowieniem 
środka. W wyjątkowych okolicznościach 
właściwy organ może dokonać 
powiadomienia z wyprzedzeniem krótszym 
niż 24 godziny przed planowanym 
wejściem w życie środka, jeżeli utrzymanie 
24-godzinnego terminu jest niemożliwe. 
Powiadomienia na mocy art. 19 dokonuje 
się przed planowanym wejściem w życie 
środka.

3. Powiadomienia o proponowanym 
nałożeniu lub przedłużeniu środka na mocy 
art. 16, 16a, 17, 18 i 19a należy dokonać 
najpóźniej na 24 godziny przed 
planowanym wejściem w życie lub 
odnowieniem środka. W wyjątkowych 
okolicznościach właściwy organ może 
dokonać powiadomienia z wyprzedzeniem 
krótszym niż 24 godziny przed 
planowanym wejściem w życie środka, 
jeżeli utrzymanie 24-godzinnego terminu 
jest niemożliwe. Powiadomienia na mocy 
art. 19 dokonuje się przed planowanym 
wejściem w życie środka.

Or. en
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Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, który otrzymuje 
powiadomienie na mocy niniejszego 
artykułu, może podjąć środki zgodnie z art. 
16-19 w tym państwie członkowskiemu,
o ile jest przekonany, że dany środek jest 
konieczny w celu udzielenia pomocy temu 
innemu właściwemu organowi. Właściwy 
organ, który planuje podjęcie środków, 
także wystosowuje powiadomienie zgodnie
z ust. 1-3.

4. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, który otrzymuje 
powiadomienie na mocy niniejszego 
artykułu, może podjąć środki zgodnie z art. 
16-19a w tym państwie członkowskiemu,
o ile jest przekonany, że dany środek jest 
konieczny w celu udzielenia pomocy temu 
innemu właściwemu organowi. Właściwy 
organ, który planuje podjęcie środków, 
także wystosowuje powiadomienie zgodnie
z ust. 1-3.

Or. en

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po otrzymaniu powiadomienia na mocy 
art. 22 o środku, który ma być nałożony 
lub przedłużony na mocy art. 16, 17 lub 
18, ESMA przedstawia w ciągu 24 godzin 
swoją opinię na temat konieczności 
podejmowania danego środka lub 
proponowanego środka jako ochrony
w danych wyjątkowych okolicznościach. 
Opinia ta zawiera informację, czy ESMA 
jest zdania, że wystąpiły niekorzystne 
zdarzenia lub okoliczności stanowiące 
poważne zagrożenie dla stabilności 
finansowej lub zaufania do rynku
w państwie członkowskim lub większej 
liczbie państw członkowskich, czy dany 
środek lub proponowany środek jest 
odpowiedni i proporcjonalny jako ochrona 
przed tym zagrożeniem oraz czy 

2. Po otrzymaniu powiadomienia na mocy 
art. 22 o środku, który ma być nałożony 
lub przedłużony na mocy art. 16, 16a, 17,
18 lub 19a, ESA (ESMA) podejmuje
w ciągu 24 godzin decyzję o konieczności 
podejmowania danego środka lub 
proponowanego środka jako ochrony
w danych wyjątkowych okolicznościach. 
Decyzja ta zawiera informację, czy ESA 
(ESMA) jest zdania, że wystąpiły 
niekorzystne zdarzenia lub okoliczności 
stanowiące poważne zagrożenie dla 
stabilności finansowej lub zaufania do 
rynku w państwie członkowskim lub 
większej liczbie państw członkowskich, 
czy dany środek lub proponowany środek 
jest odpowiedni i proporcjonalny jako 
ochrona przed tym zagrożeniem oraz czy 
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proponowany okres obowiązywania 
środków jest uzasadniony. Ponadto, jeżeli 
ESMA jest zdania, że w celu ochrony 
przed zagrożeniem konieczne jest podjęcie 
środka przez inne właściwe organy, 
stwierdzenie to jest również umieszczane
w opinii. Opinia jest publikowana na 
stronach internetowych ESMA.

proponowany okres obowiązywania 
środków jest uzasadniony. Ponadto, jeżeli 
ESA (ESMA) jest zdania, że w celu 
ochrony przed zagrożeniem konieczne jest 
podjęcie środka przez inne właściwe 
organy, stwierdzenie to jest również 
umieszczane w decyzji; ESA (ESMA) 
zwraca się również do tych organów
z żądaniem podjęcia takich środków
w ciągu 24 godzin. Decyzja jest 
publikowana na stronach internetowych 
ESA (ESMA).

Or. en

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli właściwy organ planuje podjęcie 
środków lub podejmuje środki wbrew 
opinii ESMA wydanej na mocy ust. 2 lub 
też odmawia podjęcia środków wbrew 
opinii ESMA wydanej na mocy tego 
ustępu, to publikuje on niezwłocznie na 
swoich stronach internetowych komunikat 
zawierający pełne wyjaśnienie powodów 
takiego postępowania.

3. Jeżeli ESA (ESMA) uważa, że 
konieczne jest wprowadzenie środka na 
szczeblu Unii, jego decyzja zawiera 
odpowiednie oświadczenie w tej sprawie
i ESA (ESMA) zapewnia wdrożenie 
takiego środka w całej Unii w ciągu 24 
godzin. 

Or. en

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. ESA (ESMA) regularnie, a w każdym 
wypadku co trzy miesiące, dokonuje 
przeglądu środków. O ile środek nie 
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zostanie przedłużony po tym 
trzymiesięcznym okresie, wygasa 
automatycznie.

Or. en

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy właściwy organ lub 
właściwe organy podjęły środki na mocy 
art. 16, 17 lub 18, ESMA może podjąć 
dowolny ze środków, o których mowa
w ust. 1, bez potrzeby wydawania opinii 
przewidzianej w art. 23.

W przypadku gdy właściwy organ lub 
właściwe organy podjęły środki na mocy 
art. 16, 16a, 17, 18 lub 19a, ESA (ESMA) 
może podjąć dowolny ze środków,
o których mowa w ust. 1, bez potrzeby 
wydawania decyzji przewidzianej w art. 23.

Or. en



PE454.372v01-00 72/87 PR\840448PL.doc

PL

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu lub 
przedłużeniu środka, o którym mowa
w ust. 1, ESMA konsultuje się
w stosownych przypadkach z Europejską 
Radą ds. Ryzyka Systemowego i innymi 
odpowiednimi organami.

4. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu lub 
przedłużeniu środka, o którym mowa
w ust. 1, ESA (ESMA) informuje
w stosownych przypadkach ERRS
i odpowiednie organy.

Or. en

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 36 i 
z zastrzeżeniem warunków określonych
w art. 37 i 38, środki określające kryteria
i czynniki, które powinny brać pod uwagę 
właściwe organy i ESMA, decydując
o wystąpieniu niekorzystnych zdarzeń lub 
okoliczności, o których mowa w art. 16, 
17, 18 i 23 oraz zagrożeń, o których mowa
w art. 24 ust. 2 lit. a). 

Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 36 i 
z zastrzeżeniem warunków określonych
w art. 37 i 38, środki określające kryteria
i czynniki, które powinny brać pod uwagę 
właściwe organy i ESA (ESMA), 
decydując o wystąpieniu niekorzystnych 
zdarzeń lub okoliczności, o których mowa
w art. 16, 16a, 17, 18, 19a i 23 oraz 
zagrożeń, o których mowa w art. 24 ust. 2 
lit. a). 

Or. en

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza Każde państwo członkowskie wyznacza 
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organ właściwy do celów niniejszego 
rozporządzenia. Informację o właściwym 
organie państwa członkowskie przekazują 
Komisji, ESMA i właściwym organom 
pozostałych państw członkowskich.

organ właściwy do celów niniejszego 
rozporządzenia. Taki właściwy organ 
stanowią władze publiczne. Informację
o właściwym organie państwa 
członkowskie przekazują Komisji, ESA 
(ESMA) i właściwym organom 
pozostałych państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a
Współpraca z ESA (ESMA)

1. Do celów niniejszego rozporządzenia
i zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
.../2010 [ESMA] właściwe organy 
współpracują z ESA (ESMA). 
2. Właściwe organy przekazują ESA 
(ESMA) niezwłocznie i zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr .../2010 
[ESMA] wszelkie informacje niezbędne do 
wykonywania jego zadań.

Or. en

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. ESA (ESMA) może również 
przeprowadzać wszelkie niezbędne 
kontrole na miejscu, uprzedzając lub nie 
uprzedzając o tym wcześniej.
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ESA (ESMA) może również zażądać od 
właściwych organów państw 
członkowskich przeprowadzenia 
poszczególnych zadań dochodzeniowych
i kontroli na miejscu.

Or. en

Poprawka 122

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 30 właściwe organy 
przekazują ESA (ESMA) informacje 
uzyskane od właściwych organów państw 
trzecich. 

Or. en

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ESMA koordynuje opracowywanie 
umów o współpracy pomiędzy właściwymi 
organami państw członkowskich
a odpowiednimi właściwymi organami 
państw trzecich. W tym celu ESMA 
przygotowuje wzór umowy, który może 
być wykorzystywany przez właściwe 
organy.

2. ESA (ESMA) koordynuje 
opracowywanie umów o współpracy 
pomiędzy właściwymi organami państw 
członkowskich a odpowiednimi 
właściwymi organami państw trzecich. 
Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 
.../2010 [ESMA], ESA (ESMA) przyjmuje 
wytyczne dla wzoru umowy, który jest 
wykorzystywany przez właściwe organy.

Or. en
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Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ państwa członkowskiego 
może przekazywać do państwa trzeciego 
dane i analizę danych, jeżeli spełnione są 
warunki określone w art. 25 lub 26 
dyrektywy 95/46/WE i tylko
w indywidualnych przypadkach. Właściwy 
organ państwa członkowskiego musi być 
przekonany, że przekazanie to służy celom 
niniejszego rozporządzenia. Państwu 
trzeciemu nie wolno przekazywać danych 
innemu państwu trzeciemu bez wyraźnego 
pisemnego upoważnienia właściwego 
organu państwa członkowskiego.

Właściwy organ państwa członkowskiego 
może przekazywać do właściwego organu 
państwa trzeciego dane i analizę danych, 
jeżeli spełnione są warunki określone
w art. 25 lub 26 dyrektywy 95/46/WE
i tylko w indywidualnych przypadkach. 
Właściwy organ państwa członkowskiego 
musi być przekonany, że przekazanie to 
służy celom niniejszego rozporządzenia. 
Właściwemu organowi państwa trzeciego 
nie wolno przekazywać danych innemu 
właściwemu organowi państwa trzeciego
bez wyraźnego pisemnego upoważnienia 
właściwego organu państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 125

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
.../2010 [ESMA], ESA (ESMA) przyjmuje 
wytyczne dotyczące rodzaju środków 
administracyjnych i kar, które państwa 
członkowskie winny wprowadzić.

Or. en
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Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zawiadamiają
o tych przepisach Komisję najpóźniej do 
dnia [1 lipca 2012 r.] i zawiadamiają 
niezwłocznie Komisję o wszelkich 
późniejszych zmianach tych przepisów.

Państwa członkowskie zawiadamiają
o tych przepisach Komisję i ESA (ESMA) 
do dnia [1 lipca 2012 r.]. Państwa 
członkowskie zawiadamiają niezwłocznie 
Komisję i ESA (ESMA) o wszelkich 
późniejszych zmianach tych przepisów.

ESMA publikuje na swojej stronie 
internetowej wykaz obowiązujących 
środków administracyjnych i kar dla 
każdego państwa członkowskiego. Wykaz 
ten jest regularnie aktualizowany.

Or. en

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przekazują ESA 
(ESMA) roczne zestawienia informacji 
dotyczących wszystkich środków
administracyjnych i nałożonych kar.
Jeżeli właściwy organ ujawnia publicznie, 
że zastosowano środek administracyjny 
lub nałożono karę, informuje o tym 
jednocześnie ESA (ESMA).

Or. en
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Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 2, art. 3 ust. 7, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 3, 
art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 5, art. 14 
ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 19 ust. 5 i art. 25, 
powierza się Komisji na czas 
nieokreślony. 

1. Uprawnienie do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 2, art. 3 ust. 7, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 3, 
art. 5a ust. 3, art. 7 ust. 3, art. 7a ust. 3, 
art. 8 ust. 3, art. 8a ust. 3, art. 9 ust. 5, art. 
14 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 19 ust. 5, art. 
19a ust. 2 i art. 25, powierza się Komisji 
na okres czterech lat od...*. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazanego uprawnienia najpóźniej 
sześć miesięcy przed zakończeniem okresu 
czterech lat. Przekazanie uprawnienia 
zostaje automatycznie przedłużone na 
takie same okresy, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada odwołają je zgodnie
z art. 37.
*Dz.U.: należy wstawić datę wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 129

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja dokłada starań celem 
zasięgnięcia opinii ESA (ESMA).

Or. en
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Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazanie uprawnień przewidziane
w art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 7, art. 4 ust. 2, art. 
5 ust. 3, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 
5, art. 14 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 19 ust. 5
i art. 25 może zostać odwołane
w dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. 

1. Przekazanie uprawnień przewidziane
w art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 7, art. 4 ust. 2, art. 
5 ust. 3, art. 5a ust. 3, art. 7 ust. 3, art. 7a 
ust. 3, art. 8 ust. 3, art. 8a ust. 3, art. 9 ust. 
5, art. 14 ust. 3, art. 19 ust. 4, art. 19 ust. 5, 
art. 19a ust. 2 i art. 25 może zostać 
odwołane w dowolnym momencie przez 
Parlament Europejski lub Radę. 

Or. en

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną 
procedurę w celu podjęcia decyzji, czy 
zamierza ona odwołać przekazanie 
uprawnień, stara się informować drugiego 
prawodawcę i Komisję, w odpowiednim 
terminie przed podjęciem ostatecznej 
decyzji, wskazując przekazane 
uprawnienia, które mogłyby zostać 
odwołane, oraz uzasadnienie tego 
odwołania.

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną 
procedurę w celu podjęcia decyzji, czy 
zamierza ona odwołać przekazanie 
uprawnienia, stara się informować 
drugiego prawodawcę i Komisję,
w odpowiednim terminie przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, wskazując przekazane 
uprawnienie, które mogłoby zostać 
odwołane.

Or. en
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Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy, 
licząc od daty zawiadomienia.

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie trzech miesięcy, 
licząc od daty zawiadomienia.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany
o miesiąc.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o trzy 
miesiące.

Or. en

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest 
on publikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie
z dniem podanym w tym akcie.

2. Jeśli przed upływem terminu, o którym 
mowa w ustępie 1, ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu 
wobec aktu delegowanego, jest on 
publikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie
z dniem podanym w tym akcie.

Or. en

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie.  

3. Jeśli albo Parlament Europejski, albo 
Rada wyrazi sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, w terminie o którym mowa
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Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

w ustępie 1, nie wchodzi on w życie.  
Zgodnie z art. 296 TFUE instytucja, która 
wyraża sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, podaje uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39a
Termin przyjęcia aktów delegowanych

Komisja przyjmie akty delegowane na 
mocy art. 2 ust. 2, art. 3 ust. 7, art. 4 ust. 
2, art. 5 ust. 3, art. 5a ust. 3, art. 7 ust. 3, 
art. 7a ust. 3, art. 8 ust. 3, art. 8a ust. 3, 
art. 9 ust. 5, art. 14 ust. 3, art. 19 ust. 4, 
art. 19 ust. 5, art. 19a ust. 2 i art. 25
w terminie do dnia 1 stycznia 2013 r.

Or. en

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42a – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) tego, czy scentralizowana 
sprawozdawczość bezpośrednio do ESA 
(ESMA) jest uzasadniona;

Or. en
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Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istniejące środki wchodzące w zakres 
niniejszego rozporządzenia, które 
obowiązywały przed dniem 15 września 
2010 r., mogą być stosowane do dnia [1 
lipca 2013 r.], pod warunkiem że zostaną 
zgłoszone Komisji. 

Istniejące środki wchodzące w zakres 
niniejszego rozporządzenia, które 
obowiązywały przed dniem 15 września 
2010 r., mogą być stosowane do dnia [31 
grudnia 2012 r.], pod warunkiem że 
zostaną zgłoszone Komisji. 

Or. en

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41a
Personel i środki ESA (ESMA)

Do dnia 31 grudnia 2011 r. ESA (ESMA) 
dokonuje oceny potrzeb odnoszących się 
do personelu i środków związanych
z przejęciem przez ten organ uprawnień
i obowiązków zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem i przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Or. en
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UZASADNIENIE

Kontekst wniosku

We wrześniu 2008 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przyjęła środki w celu 
czasowego zakazania krótkiej sprzedaży kilkuset akcji sektora finansowego, które to decyzje 
zapadły w kontekście upadłości Lehman Brothers. Kilka europejskich organów 
regulacyjnych, w tym FSA (Urząd Regulacji Rynków Finansowych), AMF i BaFin, poszło za 
tym przykładem i podjęło podobne decyzje. W maju 2010 r., po pogłoskach i spekulacjach 
dotyczących greckiego długu państwowego i swapu ryzyka kredytowego, BaFin przyjął 
czasowy zakaz niepokrytej krótkiej sprzedaży i niepokrytego swapu ryzyka kredytowego 
obligacji państwowych strefy euro. 

Brak wspólnego prawodawstwa europejskiego miał negatywny wpływ zarówno na 
efektywność podjętych środków, jak i na działanie rynku wewnętrznego, ponieważ decyzje 
podjęte przez różne państwa członkowskie nie były skoordynowane i zharmonizowane.
W związku z tym trudno jest ocenić skutki tych środków dla rynków finansowych. 
Dotychczasowe analizy empiryczne nie podają jasnych, jednoznacznych wyników 
dotyczących gospodarczych skutków krótkiej sprzedaży i transakcji swapu ryzyka 
kredytowego jeśli chodzi o efektywność, płynność i zmienność rynków. Powstawanie 
ogromnych baniek, takich jak „bańka internetowa”, która pękła w 2000 r., pokazuje, że krótka 
sprzedaż ma ograniczone możliwości w zakresie zrównoważenia tendencji na zwyżkującym 
rynku. Ponadto istnieją dowody, że krótka sprzedaż wywiera w perspektywie średnio-
i długoterminowej ograniczony wpływ na spadek cen niektórych akcji i obligacji 
państwowych oraz że te spadki tych cen są w rzeczywistości związane głównie
z negatywnymi zmianami w realnej gospodarce. 

Analizy przeprowadzone od chwili największego nasilenia kryzysu w 2008 r. miały 
przedstawić konkretne wnioski, jednak nie doprowadziły do żadnych postępów. Powodem 
jest po pierwsze brak skoordynowanych środków, a po drugie brak przejrzystości
w przypadku krótkiej sprzedaży i transakcji swapu ryzyka kredytowego. Pomimo że trudno 
jest zmierzyć ogólne skutki krótkiej sprzedaży, niepokrytej krótkiej sprzedaży i niepokrytego 
swapu ryzyka kredytowego, powszechnie uznawane są potencjalne negatywne skutki 
wymienione poniżej.

 Większa zmienność i ryzyko nerwowej reakcji rynków, zwłaszcza w okresach 
niestabilności finansowej

Krótka sprzedaż i niepokryta krótka sprzedaż mogą spowodować nerwową reakcję 
skutkującą spadkiem cen akcji i oddzieleniem ich od podstawowej wartości rynkowej. 
Ryzyko jest spotęgowane przez to, że te krótkie pozycje mogą powstawać przy bardzo 
ograniczonym kapitale. Praktyki te w konsekwencji zwiększają mechanizm dźwigni 
wykorzystywany w systemie finansowym, co jest jednomyślnie uznawane za przyczynę 
kryzysu finansowego. 

 Większe ryzyko nadużyć na rynku, przede wszystkim w ciągu dnia
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Przepisy dotyczące nadużyć na rynku można egzekwować wyłącznie wówczas, gdy 
organy regulacyjne dysponują wszystkimi niezbędnymi informacjami. Krótka sprzedaż,
a zwłaszcza niepokryta krótka sprzedaż, umożliwia manipulacje cenami kosztem 
inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, ponieważ wpływa na kształtowanie się 
cen w ciągu dnia handlowego. 

 Sztuczne zawyżenie cen papierów wartościowych i ryzyko squeezu

Niepokryta krótka sprzedaż może spowodować sytuację sztucznego zawyżenia cen 
papierów wartościowych, w której liczba sprzedawanych papierów wartościowych jest 
większa niż liczba papierów wartościowych faktycznie dostępnych na rynku. W ten 
sposób duża krótka sprzedaż papierów wartościowych Volkswagena w 2008 r.,
w połączeniu z akumulacją papierów wartościowych dokonaną przez Porsche, 
spowodowała niedobór dostępnych papierów wartościowych. Brak podaży akcji 
Volkswagena spowodował największą na świecie kapitalizację rynkową tego producenta 
samochodów , która wyniosła 370 mln dolarów.

 Ryzyko niedokonania rozrachunku

Ryzyko niedokonania rozrachunku nie musi być związane z niepokrytą krótką sprzedażą, 
jednak niepokryta krótka sprzedaż naraża sprzedającego na większe ryzyko niedokonania 
rozrachunku. 

 Wzmocnienie zakłóceń związanych z asymetrią informacyjną i znaczny wpływ na 
warunki finansowania 

Wykorzystanie swapu ryzyka kredytowego jako narzędzia służącego określaniu wartości 
ryzyka państwowego ma istotny wpływ na stopy procentowe, a zatem na alokację 
aktywów w gospodarce realnej. Nieefektywność tych rynków może powodować 
zakłócenia w przydziale kapitału na realną gospodarkę. 

Biorąc pod uwagę powyżej wskazane rodzaje ryzyka, potrzebne są stałe środki, które 
zapewniłyby solidne ramy umożliwiające radzenie sobie z tymi potencjalnymi negatywnymi 
skutkami. Ponadto właściwe organy krajowe i Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami
i Papierami Wartościowymi (ESMA) potrzebują narzędzi na wypadek okoliczności 
wyjątkowych. Obecny brak narzędzi, którymi dysponowałyby organy regulacyjne, ogranicza 
ich zdolności do przewidywania wyjątkowych okoliczności i reagowania na nie. Ich zdolność 
do efektywnego działania ogranicza również brak skoordynowanych środków i wspólnego ich 
egzekwowania. Jest to tym ważniejsze, że z analiz wynika, iż środki ograniczające krótką 
sprzedaż umożliwiają jedynie zmniejszenie zmienności, jeżeli zakaz dotyczy podmiotów, 
które destabilizują ceny akcji. 

W odpowiedzi na wskazane rodzaje ryzyka Komisja w swoim wniosku zawarła:
 przepisy dotyczące przejrzystości, które opierają się na zgłaszaniu pozycji krótkich 

netto i oznaczaniu zleceń krótkiej sprzedaży;
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 ograniczenia niepokrytej krótkiej sprzedaży polegające na wprowadzeniu warunku 
zapewnienia dostępności instrumentu w momencie rozrachunku (zasada „locate”) oraz 
procedurę obowiązkowego zakupu na otwartym rynku;

 rozszerzone uprawnienia, które umożliwią właściwym organom krajowym działanie
w czasie kryzysu, a ESMA – koordynację i harmonizację tych interwencji. 

1. Zakres rozporządzenia i definicja krótkiej sprzedaży
 Charakter instrumentów finansowych podlegających rozporządzeniu

Sprawozdawca popiera propozycję Komisji dotyczącą uwzględnienia szerokiego zakresu 
instrumentów finansowych i skoncentrowania jego największej części na papierach 
wartościowych oraz długu państwowym i swapach ryzyka kredytowego (CDS). 

Sprawozdawca uważa, że stosownym rozwiązaniem byłoby rozszerzenie systemu zgłaszania
w przypadku długu państwowego i swapów ryzyka kredytowego, o którym mowa w art. 8,
o dług korporacyjny i korporacyjne swapy ryzyka kredytowego. Rozszerzenie to musi 
gwarantować emitentom brak manipulacji cenami tych instrumentów, ponieważ manipulacja 
taka może spowodować wyższe koszty pożyczania dla emitentów i w ten sposób działać na 
szkodę realnej gospodarki.

 Zakres rynków podlegających rozporządzeniu
Sprawozdawca uważa, że rozporządzenie nie powinno umniejszać równych szans różnych 
podmiotów rynkowych, a w szczególności nie powinno szkodzić rynkom regulowanym 
poprzez wyłączenie transakcji pozagiełdowych.

 Stosowanie poza terytorium Unii
Sprawozdawca podziela postanowienie Komisji, aby przepisy te stosować wobec wszystkich 
osób fizycznych i prawnych, niezależnie od tego, czy mają one miejsce zamieszkania lub 
siedzibę na terytorium Unii czy też poza terytorium Unii. Środki te są konieczne, aby 
uniemożliwić podmiotom dokonującym obrotu zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby ze 
względów regulacyjnych. Ponadto zagwarantowałoby to równe traktowanie inwestorów 
europejskich i pozaeuropejskich.

 Definicja pozycji z tytułu krótkiej sprzedaży i niepokrytych swapów ryzyka 
kredytowego – art. 3-4

Sprawozdawca zgadza się z definicją Komisji dotyczącą pozycji z tytułu krótkiej sprzedaży. 

Sprawozdawca uważa, że wszyscy inwestorzy będący właścicielami swapu ryzyka 
kredytowego, którzy nie posiadają bazowej obligacji, powinni być traktowani jako inwestorzy 
posiadający niepokrytą pozycję z tytułu swapu ryzyka kredytowego. Wykorzystywanie 
swapów ryzyka kredytowego jako instrumentu zastępczego służącego do zabezpieczenia 
innych instrumentów finansowych poprzez zwiększenie popytu na państwowe swapy ryzyka 
kredytowego może wysyłać rynkowi mylne sygnały. Taki mylny sygnał może zagrozić 
kosztom finansowania państwa członkowskiego i tym samym zwiększyć presję na już napięte 
finanse publiczne.

2. Wymogi przejrzystości
 Zgłaszanie pozycji
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Sprawozdawca popiera propozycję Komisji, opartą na zaleceniach Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR), dotyczącą wprowadzenia 
obowiązku zgłaszania znacznych pozycji krótkich z tytułu akcji oraz z tytułu długu 
państwowego i swapów ryzyka kredytowego. Większa przejrzystość osiągnięta dzięki tym 
zgłoszeniom zwiększy zaufanie inwestorów i podmiotów oszczędzających do rynku papierów 
wartościowych. 

Jeśli chodzi o papiery wartościowe, dwuprogowe podejście zakładające powstanie obowiązku 
zgłoszenia właściwym organom w przypadku progu wynoszącego 0,2% wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej spółki oraz obowiązku publicznego ujawnienia
w przypadku progu wynoszącego 0,5% wydaje się stosownym rozwiązaniem. 

Jeśli chodzi o dług państwowy i swapy ryzyka kredytowego, sprawozdawca popiera 
propozycję Komisji dotyczącą zgłaszania pozycji z tytułu instrumentów dłużnych jedynie 
organom regulacyjnym.

Sprawozdawca uważa, że równie pożądanym rozwiązaniem byłby symetryczny system 
zgłaszania długiej sprzedaży opartej na mechanizmie dźwigni finansowej, aby organy 
regulacyjne miały dokładny obraz mechanizmu dźwigni finansowej wykorzystanego do 
tworzenia pozycji spekulacyjnych. 

Sprawozdawca zaleca również, aby w wyjątkowych okolicznościach organy regulacyjne 
mogły wprowadzić wymóg zgłoszenia dla podmiotów pożyczających instrumenty finansowe 
innym podmiotom. Zgłaszanie takie powinno zapewniać należyte informowanie organów 
regulacyjnych o potencjalnej presji wywieranej na stronę pożyczającą papiery wartościowe, 
co jest zazwyczaj tożsame z powstaniem istotnych pozycji z tytułu krótkiej sprzedaży.

 Oznaczanie zleceń krótkiej sprzedaży
Sprawozdawca popiera tę zasadę zawartą we wniosku Komisji. 

Oznaczanie krótkiej sprzedaży jest jedynym sposobem monitorowania przepływów, a zatem 
stanowi uzupełnienie zgłaszania pozycji na koniec dnia handlowego. Oznaczanie pomogłoby 
organom regulacyjnym w kontroli zgodności z wymogami zgłaszania i dostarczyłoby im 
lepszych informacji na temat faktycznego wolumenu krótkiej sprzedaży. Ponadto zapewni to 
organom regulacyjnym narzędzie kontroli zapewniające brak manipulacji cenami za pomocą 
transakcji krótkiej sprzedaży w ciągu dnia handlowego. 

Możliwość wprowadzenia oznakowania nie budzi wątpliwości, ponieważ rozwiązanie to jest 
już stosowane w Stanach Zjednoczonych i w Azji, a przyjmując ten system Unia Europejska 
dostosowałaby się do norm międzynarodowych. Koszty wprowadzenia w życie są niepewne, 
lecz nie mają znaczenia w długiej perspektywie, ponieważ zlecenia nie są droższe w krajach 
stosujących procedury oznaczania. Aby jednak ograniczyć koszty wprowadzenia w życie, 
sprawozdawca zaleca określenie okresu przejściowego w celu umożliwienia systemom obrotu 
wprowadzenia oznaczania w ramach zwykłej aktualizacji interfejsu realizacji zleceń. 
Stosowne wydaje się ustalenie maksymalnego okresu przejściowego na trzy lata.

W celu zagwarantowania równych szans sprawozdawca zaleca, aby oznaczane były wszystkie 
zlecenia, niezależnie od miejsca obrotu, co dotyczy również transakcji poza rynkiem 
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regulowanym.

3. Niepokryta krótka sprzedaż i niepokryte swapy ryzyka kredytowego
 Ograniczenia niepokrytej krótkiej sprzedaży

Sprawozdawca popiera ograniczenie wszystkich transakcji krótkiej sprzedaży do transakcji 
bazujących na uprzednio pożyczonych papierach wartościowych lub ograniczenie papierów 
wartościowych stanowiących zabezpieczenie pożyczki.

 Zakaz niepokrytych swapów ryzyka kredytowego
Sprawozdawca popiera propozycję ograniczenia możliwości kupna państwowych swapów 
ryzyka kredytowego do podmiotów będących właścicielami tego długu państwowego. 
Podstawą transakcji swapu ryzyka kredytowego musi być zasada prawa do przedmiotu 
ubezpieczenia. 

Sprawozdawca kwestionuje również przydatność rozwiązania polegającego na umożliwieniu 
instytucjom finansowym kupna państwowych swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu ich 
własnego państwa członkowskiego, ponieważ te instytucje finansowe prawdopodobnie nie 
przetrwają w razie niemożności spłaty długu przez ich własne państwo członkowskie.

 Procedury zakupu na otwartym rynku i kary za przekroczenie terminu czterech 
dni handlowych

Sprawozdawca popiera propozycję Komisji dotyczącą automatycznych procedur zakupu akcji 
na otwartym rynku w momencie przekroczenia terminu czterech dni handlowych
w przypadku niedokonania rozrachunku, czemu mają towarzyszyć kary. Przykład Stanów 
Zjednoczonych, w których środek ten jest stosowany od 2008 r., wyraźnie pokazuje, że okazał 
się on efektywny jeśli chodzi o zapewnienie dyscypliny rozrachunków. 

Sprawozdawca uważa, że te procedury zakupu na otwartym rynku powinny być stosowane do 
wszystkich transakcji, w tym transakcji poza rynkiem regulowanym, oraz że charakter
i minimalny poziom sankcji powinien zostać określony przez ESMA, aby uniknąć 
konkurencji między systemami obrotu wynikającej z kryteriów regulacyjnych.

4. Wyłączenia
 Główny rynek poza terytorium Unii Europejskiej

Sprawozdawca popiera propozycję Komisji. Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby ze 
względów regulacyjnych ze szkodą dla UE wydaje się mało prawdopodobna, biorąc pod 
uwagę obecne uregulowania dotyczące rynku Stanów Zjednoczonych.

 Wyłączenie dotyczące działalności animatora rynku  
Sprawozdawca popiera zasadę objęcia wyłączeniami działalności animatora rynku. 
Animatorzy rynku zapewniają płynność, która jest istotna dla dobrego funkcjonowania 
rynków, w związku z czym funkcję taką trzeba chronić przed oportunistycznymi 
zachowaniami innych uczestników rynku. Odpowiednikiem tych wyłączeń powinno być 
rzeczywiste zobowiązanie do regularnego, ciągłego zapewnienia płynności rynku. ESMA 
musi określić wspólne normy w celu zagwarantowania jednolitej interpretacji w obrębie Unii.

Sprawozdawca uważa jednak, że należy unikać nadużywania tych wyłączeń. W związku
z tym animatorzy rynku, którzy nie mają „chińskiego muru” między działalnością animatora 
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rynku a działalnością w zakresie obrotu składnikami majątkowymi na zlecenie klienta nie 
powinni mieć możliwości korzystania z tych wyłączeń. Ponadto sprawozdawca rozważa 
możliwość objęcia animatorów rynku wymogami zawartymi w art. 5 obecnego 
rozporządzenia w celu umożliwienia organom regulacyjnym kontroli nadużywania 
wyłączenia przez animatora rynku, ponieważ wspólne działania animatorów rynku nie 
powinny prowadzić do tworzenia pozycji dyskrecjonalnej. Podobnie animatorzy rynku nie 
powinni mieć możliwości utrzymywania niepokrytych pozycji krótkich po upływie 
rozsądnego terminu bez pożyczenia instrumentu finansowego, ponieważ animatorzy rynku 
nie są wyłączeni z obowiązków rozrachunkowych. 

5. Uprawnienia właściwych organów do interwencji
 Ograniczenia krótkiej sprzedaży i transakcji swapu ryzyka kredytowego w razie 

niekorzystnych zdarzeń:
Sprawozdawca popiera propozycję Komisji dotyczącą nadania właściwym organom 
krajowym rozszerzonych uprawnień w zakresie reagowania w niekorzystnych warunkach. 
Kierując się tym samym rozumowaniem co w przypadku rozszerzenia uprawnień organów 
regulacyjnych, sprawozdawca proponuje wprowadzenie w takich sytuacjach zasady zwanej 
„uptick rule” – minimalnej ceny w przypadku krótkich zamówień. 

 Ewentualne ograniczenia krótkiej sprzedaży w przypadku znacznego spadku 
ceny

Sprawozdawca zasadniczo popiera ten środek. Uważa on, że w celu spójnego egzekwowania
zasad na rynku wewnętrznym oraz zachowania równych szans, ograniczenie dotyczące 
określonego instrumentu finansowego należy stosować do wszystkich transakcji niezależnie 
od miejsca ich dokonywania. 

6. Uprawnienia ESMA do interwencji
 Koordynacja przez ESMA

Sprawozdawca popiera uprawnienia w zakresie koordynacji nadane ESMA. Sprawozdawca 
popiera również przyjęcie przez ESMA wytycznych dotyczących wszystkich środków, które 
mogą powodować rozbieżności interpretacji wśród właściwych organów krajowych. 

 Uprawnienia ESMA do interwencji
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje uprawnienia nadane ESMA we wniosku Komisji. 
Komisja wykorzystała wszystkie możliwości, które stwarza rozporządzenie w sprawie 
ESMA. Uprawnienia nadane ESMA umożliwiają spójne wykonywanie środków 
nadzwyczajnych na szczeblu Unii Europejskiej. 


