
PR\895700PL.doc PE485.882v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2011/0298(COD)

16.3.2012

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE (wersja przekształcona)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Markus Ferber

(Wersja przekształcona – art. 87 Regulaminu)



PE485.882v01-00 2/140 PR\895700PL.doc

PL

PR_COD_1recastingam

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 USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2004/39/WE (wersja przekształcona)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: wersja przekształcona)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011) 656),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0382/2011),

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

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 1 marca 2012 r. skierowane do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Rozwoju i Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian 
merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku lub w opinii grupy 
konsultacyjnej, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych 
przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera prostą kodyfikację 
istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia grupy 
konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

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

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

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Kryzys finansowy ujawnił słabości w 
funkcjonowaniu i przejrzystości rynków 
finansowych. Rozwój rynków finansowych 
uwypuklił potrzebę wzmocnienia ram 
regulujących rynki instrumentów 
finansowych w celu zwiększenia poziomu 
przejrzystości, zapewnienia lepszej 
ochrony inwestorów, podniesienia 
poziomu zaufania, ograniczenia obszarów 
nieregulowanych oraz zapewnienia 
przyznania organom nadzoru 
odpowiednich uprawnień do wykonywania 
ich zadań.

(4) Kryzys finansowy ujawnił słabości w 
funkcjonowaniu i przejrzystości rynków 
finansowych. Rozwój rynków finansowych 
uwypuklił potrzebę wzmocnienia ram 
regulujących rynki instrumentów 
finansowych, w tym również pozagiełdowy 
obrót na takich rynkach, w celu 
zwiększenia poziomu przejrzystości, 
zapewnienia lepszej ochrony inwestorów, 
podniesienia poziomu zaufania, 
ograniczenia obszarów nieregulowanych 
oraz zapewnienia przyznania organom 
nadzoru odpowiednich uprawnień do 
wykonywania ich zadań.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Wśród organów regulacyjnych na 
poziomie międzynarodowym istnieje 
zgoda, co do tego, że słabości systemu ładu 
korporacyjnego w szeregu instytucji 
finansowych, w tym brak w ich strukturach 
skutecznych mechanizmów kontroli, 
przyczyniły się do powstania kryzysu 
finansowego. Podejmowanie nadmiernego 
ryzyka bez zachowania należytej 
ostrożności może prowadzić do upadku 
poszczególnych instytucji finansowych 
oraz powstania problemów systemowych 
w państwach członkowskich oraz na całym 
świecie. Niewłaściwe postępowanie firm 
świadczących usługi na rzecz klientów 
może powodować straty na szkodę 
inwestorów oraz prowadzić do utraty ich 

(5) Wśród organów regulacyjnych na 
poziomie międzynarodowym istnieje 
zgoda, co do tego, że słabości systemu ładu 
korporacyjnego w szeregu instytucji 
finansowych, w tym brak w ich strukturach 
skutecznych mechanizmów kontroli, 
przyczyniły się do powstania kryzysu 
finansowego. Podejmowanie nadmiernego 
ryzyka bez zachowania należytej 
ostrożności może prowadzić do upadku 
poszczególnych instytucji finansowych 
oraz powstania problemów systemowych 
w państwach członkowskich oraz na całym 
świecie. Niewłaściwe postępowanie firm 
świadczących usługi na rzecz klientów 
może powodować straty na szkodę 
inwestorów oraz prowadzić do utraty ich 
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zaufania. W celu wyeliminowania 
potencjalnie szkodliwych skutków tych 
słabości w systemach ładu korporacyjnego 
przepisy niniejszej dyrektywy powinny 
uzupełniać bardziej szczegółowe zasady i 
normy minimalne. Te zasady i normy 
powinny uwzględniać charakter, wielkość i 
złożoność firm inwestycyjnych.

zaufania. W celu wyeliminowania 
potencjalnie szkodliwych skutków tych 
słabości w systemach ładu korporacyjnego 
przepisy niniejszej dyrektywy powinny 
uzupełniać bardziej szczegółowe zasady i 
normy minimalne. Te zasady i normy 
powinny uwzględniać charakter, wielkość i 
złożoność firm inwestycyjnych.
Przedmiotowe środki powinny obejmować 
ograniczenie liczby stanowisk 
dyrektorskich, jakie mogą zajmować 
dyrektorzy instytucji finansowych. Takie 
środki należy stosować w sposób 
uwzględniający konieczność skutecznego 
zarządzania takimi instytucjami, 
umożliwiając jednocześnie, o ile to 
właściwe, dyrektorom takich 
przedsiębiorstw dalsze pełnienie funkcji 
dyrektorów w organizacjach non profit, 
zgodnie z zasadami społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W związku z powyższym dyrektywa 
2004/39/WE została obecnie częściowo 
przekształcona w niniejszą dyrektywę, a 
częściowo zastąpiona rozporządzeniem 
(UE) nr …/… (MiFIR). Oba instrumenty 
prawne powinny łącznie stanowić ramy 
prawne regulujące wymogi mające 
zastosowanie do firm inwestycyjnych, 
rynków regulowanych, dostawców usług w 
zakresie udostępniania informacji oraz 
firm z państw trzecich świadczących usługi 
inwestycyjne lub prowadzące działalność 
inwestycyjną w Unii. Niniejszą dyrektywą 
należy zatem interpretować w związku z 
wspomnianym rozporządzeniem. W 
dyrektywie należy uwzględnić przepisy 

(7) W związku z powyższym dyrektywa 
2004/39/WE została obecnie częściowo 
przekształcona w niniejszą dyrektywę, a 
częściowo zastąpiona rozporządzeniem 
(UE) nr …/… (MiFIR). Oba instrumenty 
prawne powinny łącznie stanowić ramy 
prawne regulujące wymogi mające 
zastosowanie do firm inwestycyjnych, 
rynków regulowanych, dostawców usług w 
zakresie udostępniania informacji oraz 
instytucji finansowych z państw trzecich 
świadczących usługi inwestycyjne lub 
prowadzące działalność inwestycyjną w 
Unii. Niniejszą dyrektywą należy zatem 
interpretować w związku z wspomnianym 
rozporządzeniem. W dyrektywie należy 
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regulujące zezwolenia na prowadzenie 
działalności, nabywanie znacznych 
pakietów akcji, korzystanie ze swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, warunki działalności 
firm inwestycyjnych w celu zapewnienia 
ochrony inwestorów, uprawnienia organów 
nadzoru państwa członkowskiego 
pochodzenia i przyjmującego państwa 
członkowskiego oraz system sankcji. 
Ponieważ głównym celem i przedmiotem 
niniejszego wniosku jest harmonizacja 
krajowych przepisów dotyczących 
wspomnianych obszarów, podstawą 
wniosku powinien być art. 53 ust. 1 TFUE. 
Właściwe jest przyjęcie wspomnianych 
regulacji w formie dyrektywy, tak aby 
umożliwić wdrożenie przepisów w 
obszarach objętych zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy, a w razie potrzeby 
dostosowanie ich do istniejącej specyfiki 
danego rynku lub systemu prawnego w 
poszczególnych państwach członkowskich.

uwzględnić przepisy regulujące zezwolenia 
na prowadzenie działalności, nabywanie 
znacznych pakietów akcji, korzystanie ze 
swobody przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, warunki działalności 
firm inwestycyjnych w celu zapewnienia 
ochrony inwestorów, uprawnienia organów 
nadzoru państwa członkowskiego 
pochodzenia i przyjmującego państwa 
członkowskiego oraz system sankcji. 
Ponieważ głównym celem i przedmiotem 
niniejszego wniosku jest harmonizacja 
krajowych przepisów dotyczących 
wspomnianych obszarów, podstawą 
wniosku powinien być art. 53 ust. 1 TFUE. 
Właściwe jest przyjęcie wspomnianych 
regulacji w formie dyrektywy, tak aby 
umożliwić wdrożenie przepisów w 
obszarach objętych zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy, a w razie potrzeby 
dostosowanie ich do istniejącej specyfiki 
danego rynku lub systemu prawnego w 
poszczególnych państwach członkowskich.
(Ta Poprawka ma zastosowanie do całego 
tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało 
wprowadzenia zmian do całości 
dokumentu).

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Zakresem niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zarządzających 
aktywami własnymi oraz przedsiębiorstw, 
które nie świadczą usług inwestycyjnych 
lub nie prowadzą działalności 
inwestycyjnej, innej niż na własny 
rachunek, chyba że osoby te są 
animatorami rynku, członkami lub 
uczestnikami rynku regulowanego lub 

(14) Zakresem niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zarządzających 
aktywami własnymi oraz przedsiębiorstw, 
które nie świadczą usług inwestycyjnych 
lub nie prowadzą działalności 
inwestycyjnej, innej niż na własny 
rachunek, chyba że osoby te są 
animatorami rynku, członkami lub 
uczestnikami rynku regulowanego lub 
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MTF lub też wykonują zlecenia klientów w 
drodze zawierania transakcji na własny 
rachunek. Na zasadzie wyjątku zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zawierających na własny 
rachunek transakcje, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe, jako członkowie 
lub uczestnicy rynku regulowanego lub 
MTF, w tym jako animatorzy rynku w 
odniesieniu do pochodnych instrumentów 
towarowych, uprawnień do emisji lub 
dotyczących ich instrumentów 
pochodnych, w ramach działalności 
dodatkowej w stosunku do ich głównego 
rodzaju działalności, która w ujęciu 
grupowym nie stanowi świadczenia usług 
inwestycyjnych w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, ani usług bankowych w 
rozumieniu dyrektywy 2006/48/WE. W 
aktach delegowanych należy sprecyzować 
kryteria techniczne pozwalające określić 
przypadki, w których działalność ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
głównego rodzaju działalności. Działalność 
polegająca na zawieraniu transakcji na 
własny rachunek w drodze wykonywania 
zleceń klientów powinna obejmować 
działalność firm realizujących zlecenia 
różnych klientów poprzez zestawianie ich 
jako zleceniodawcy (transakcje „back to 
back”), które należy uznać za działające w 
charakterze zleceniodawców i które 
powinny podlegać przepisom niniejszej 
dyrektywy obejmującym zarówno 
realizację zleceń na rachunek klientów, jak 
i zawieranie transakcji na własny rachunek. 
Zawierania transakcji na własny rachunek 
w drodze realizacji zleceń klientów nie 
stanowi realizacja zleceń, których 
przedmiotem są instrumenty finansowe, w 
ramach działalności dodatkowej pomiędzy 
dwoma osobami, których głównym 
rodzajem działalności, w ujęciu 
grupowym, nie jest ani świadczenie usług 
inwestycyjnych w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, ani usług bankowych w 
rozumieniu dyrektywy 2006/48/WE.

MTF lub też wykonują zlecenia klientów w 
drodze zawierania transakcji na własny 
rachunek. Na zasadzie wyjątku zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje się osób zawierających na własny 
rachunek transakcje, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe, jako członkowie 
lub uczestnicy rynku regulowanego lub 
MTF, w tym jako animatorzy rynku w 
odniesieniu do pochodnych instrumentów 
towarowych, uprawnień do emisji lub 
dotyczących ich instrumentów 
pochodnych, w ramach działalności 
dodatkowej w stosunku do ich głównego 
rodzaju działalności, która w ujęciu 
grupowym nie stanowi świadczenia usług 
inwestycyjnych w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, ani usług bankowych w 
rozumieniu dyrektywy 2006/48/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
przez instytucje kredytowe1. W 
regulacyjnych standardach technicznych
należy sprecyzować kryteria techniczne 
pozwalające określić przypadki, w których 
działalność ma charakter dodatkowy w 
stosunku do głównego rodzaju 
działalności, biorąc pod uwagę kryteria 
określone w niniejszej dyrektywie. 
Działalność polegająca na zawieraniu 
transakcji na własny rachunek w drodze 
wykonywania zleceń klientów powinna 
obejmować działalność firm realizujących 
zlecenia różnych klientów poprzez 
zestawianie ich jako zleceniodawcy 
(transakcje „back to back”), które należy 
uznać za działające w charakterze 
zleceniodawców i które powinny podlegać 
przepisom niniejszej dyrektywy 
obejmującym zarówno realizację zleceń na 
rachunek klientów, jak i zawieranie 
transakcji na własny rachunek. Zawierania 
transakcji na własny rachunek w drodze 
realizacji zleceń klientów nie stanowi 
realizacja zleceń, których przedmiotem są 
instrumenty finansowe, w ramach 
działalności dodatkowej pomiędzy dwoma 
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osobami, których głównym rodzajem 
działalności, w ujęciu grupowym, nie jest 
ani świadczenie usług inwestycyjnych w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy, ani usług 
bankowych w rozumieniu dyrektywy 
2006/48/WE.
____________________

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

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(41) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić poszanowanie prawa do 
ochrony danych osobowych zgodnie z 
dyrektywą 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 
przepływu tych danych oraz dyrektywą 
2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych i 
ochrony prywatności w sektorze łączności 
elektronicznej (dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej), które regulują 
przetwarzanie danych osobowych 
prowadzone przy stosowaniu niniejszej 
dyrektywy. Przetwarzanie danych 
osobowych przez EUNGiPW przy 
stosowaniu niniejszej dyrektywy podlega 
przepisom rozporządzenia (UE) 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.

skreślony
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Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) W dyrektywie Komisji 2006/73/WE z 
dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej 
środki wykonawcze do dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do wymogów 
organizacyjnych i warunków prowadzenia 
działalności przez przedsiębiorstwa 
inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 
na potrzeby tejże dyrektywy zezwolono 
państwom członkowskim na nakładanie –
w kontekście wymogów organizacyjnych 
dla firmy inwestycyjnych – obowiązku 
rejestrowania rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej dotyczących 
zleceń klientów. Rejestrowanie rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących zleceń klientów 
jest zgodne z Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej i jest uzasadnione w celu 
wzmocnienia poziomu ochrony 
inwestorów, zwiększenie skuteczności 
nadzoru rynku oraz zwiększenia pewności 
prawa w interesie firm inwestycyjnych i 
ich klientów. Znaczenie takich rejestrów 
wspomniano również w opinii technicznej 
przekazanej Komisji Europejskiej przez 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru 
nad Rynkiem Papierów Wartościowych w 
dniu 29 lipca 2010 r. Z tego też względu 
należy ustanowić w niniejszej dyrektywie 
zasady ogólnego systemu rejestracji 
rozmów telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących zleceń 
klientów.

(42) W dyrektywie Komisji 2006/73/WE z 
dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej 
środki wykonawcze do dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do wymogów 
organizacyjnych i warunków prowadzenia 
działalności przez przedsiębiorstwa 
inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 
na potrzeby tejże dyrektywy zezwolono 
państwom członkowskim na nakładanie –
w kontekście wymogów organizacyjnych 
dla firmy inwestycyjnych – obowiązku 
rejestrowania rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej dotyczących 
zleceń klientów. Rejestrowanie rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących zleceń klientów 
jest zgodne z Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej i jest uzasadnione w celu 
wzmocnienia poziomu ochrony 
inwestorów, zwiększenie skuteczności 
nadzoru rynku oraz zwiększenia pewności 
prawa w interesie firm inwestycyjnych i 
ich klientów. Znaczenie takich rejestrów 
wspomniano również w opinii technicznej 
przekazanej Komisji Europejskiej przez 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru 
nad Rynkiem Papierów Wartościowych w 
dniu 29 lipca 2010 r. Z tego też względu 
należy ustanowić w niniejszej dyrektywie 
zasady ogólnego systemu rejestracji 
rozmów telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących zleceń klientów
lub odpowiedniego dokumentowania 
treści takich rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej, na 
przykład w formie protokołów.
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Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(43) Państwa członkowskie zapewniają 
prawo do ochrony danych osobowych 
zgodnie z dyrektywą 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 
przepływu tych danych oraz dyrektywą 
2002/58/WE. Zakresem tej ochroną należy 
zwłaszcza objąć nagrania rozmów 
telefonicznych oraz zarejestrowaną 
korespondencję elektroniczną zgodnie z
wymogiem określonym w art. 13.

(43) Państwa członkowskie zapewniają 
poszanowanie prawa do ochrony danych 
osobowych zgodnie z dyrektywą 
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 przepływu tych danych1 oraz 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. 
dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej2

(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej), które regulują 
przetwarzanie danych osobowych 
prowadzone przy stosowaniu niniejszej 
dyrektywy. Zakresem tej ochrony należy 
zwłaszcza objąć nagrania rozmów 
telefonicznych oraz zarejestrowaną 
korespondencję elektroniczną.
Przetwarzanie danych osobowych przez 
Europejski Urząd Nadzoru (Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych – EUNGiPW), 
ustanowiony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1095/20103, przy stosowaniu niniejszej 
dyrektywy podlega przepisom 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 45/2001 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 danych4.
____________________
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1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
2 Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.
3 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
4 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
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Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(44) W ostatniej dekadzie nastąpił 
gwałtowny rozwój technologii 
transakcyjnej, która jest obecnie w 
szerokim zakresie wykorzystywana przez 
uczestników rynku. Wielu uczestników 
rynku korzysta obecnie z algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, w 
przypadku których algorytm komputerowy 
automatycznie określa aspekty zlecenia 
przy minimalnym lub zerowym udziale 
człowieka. Szczególną podgrupę 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych stanowią transakcje 
wykonywane z wysoką częstotliwością, w 
których system transakcyjny błyskawicznie 
analizuje dane lub sygnały pochodzące z 
rynku, a następnie w krótkim czasie wysyła 
lub aktualizuje dużą liczbę zleceń w 
odpowiedzi na wyniki tej analizy. 
Mechanizm zawierania transakcji z wysoką 
częstotliwością jest zazwyczaj stosowany 
przez uczestników rynku, którzy zawierają 
transakcje z wykorzystaniem swojego 
własnego kapitału, i sam w sobie nie jest 
strategią, lecz raczej stanowi 
wykorzystanie zaawansowanej technologii 
w celu realizacji bardziej tradycyjnej 
strategii handlowej, takich jak 
organizowanie obrotu lub arbitraż.

(44) W ostatniej dekadzie nastąpił 
gwałtowny rozwój technologii 
transakcyjnej, która jest obecnie w
szerokim zakresie wykorzystywana przez 
uczestników rynku. Wielu uczestników 
rynku korzysta obecnie z algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, w 
przypadku których algorytm komputerowy 
automatycznie określa aspekty zlecenia 
przy minimalnym lub zerowym udziale 
człowieka. Szczególną podgrupę 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych stanowią transakcje 
wykonywane z wysoką częstotliwością, w 
których system transakcyjny błyskawicznie 
analizuje dane lub sygnały pochodzące z 
rynku, najczęściej w ciągu milisekund lub 
mikrosekund, a następnie w krótkim czasie 
wysyła lub aktualizuje dużą liczbę zleceń 
w odpowiedzi na wyniki tej analizy. 
Mechanizm zawierania transakcji z wysoką 
częstotliwością jest zazwyczaj stosowany 
przez uczestników rynku, którzy zawierają 
transakcje z wykorzystaniem swojego 
własnego kapitału, i sam w sobie nie jest 
strategią, lecz często może wiązać się z 
wykorzystaniem zaawansowanej 
technologii w celu realizacji bardziej 
tradycyjnej strategii handlowej, takiej jak 
organizowanie obrotu lub arbitraż.



PE485.882v01-00 14/140 PR\895700PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(46) Wykorzystanie technologii 
transakcyjnej przyczyniło się również do 
wzrostu szybkości, wolumenu i złożoności 
transakcji zawieranych przez inwestorów. 
Technologia ta dała również uczestnikom 
rynku możliwość zapewnienia swoim 
klientom łatwiejszego bezpośredniego 
dostępu do rynków poprzez wykorzystanie 
ich platform obrotu, poprzez bezpośredni 
dostęp elektroniczny, czy też 
sponsorowany lub bezpośredni dostęp do 
rynku. Technologia transakcyjna 
przyniosła korzyści rynkowi i uczestnikom 
głównie w postaci szerszego udziału w 
rynkach, zwiększonej płynności, węższych 
spreadów, ograniczenia krótkoterminowej 
zmienności oraz narzędzi umożliwiających 
lepszą realizację zleceń na rzecz klientów. 
Ta technologia transakcyjna jest jednak 
również źródłem szeregu potencjalnych 
zagrożeń, takich jak zwiększone ryzyko 
przeciążenia systemów wykorzystywanych 
przez platformy obrotu z powodu dużego 
wolumenu zleceń, ryzyka związanego ze 
stosowaniem algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, które 
generują dublujące się lub błędne zlecenia 
lub nieprawidłowo funkcjonują z innych 
względów, potencjalnie przyczyniając się 
do powstania zakłóceń na rynku. Ponadto 
istnieje ryzyko zbyt silnej reakcji 
transakcyjnych systemów algorytmicznych 
na zdarzenia zaistniałe na innych rynkach, 
co może pogłębić zmienność w przypadku 
uprzednio istniejącego problemu na rynku. 
W końcu, transakcje algorytmiczne lub 
transakcje o wysokiej częstotliwości mogą 
być podatne na pewne formy zachowań o 

(46) Wykorzystanie technologii 
wykonywania transakcji z wysoką 
częstotliwością przyczyniło się również do 
wzrostu szybkości, wolumenu i złożoności 
transakcji zawieranych przez inwestorów. 
Technologia ta dała również uczestnikom 
rynku możliwość zapewnienia swoim 
klientom łatwiejszego bezpośredniego 
dostępu do rynków poprzez wykorzystanie 
ich platform obrotu, poprzez bezpośredni 
dostęp elektroniczny, czy też 
sponsorowany lub bezpośredni dostęp do 
rynku. Technologia transakcyjna 
przyniosła korzyści rynkowi i uczestnikom 
głównie w postaci szerszego udziału w 
rynkach, zwiększonej płynności, węższych 
spreadów, ograniczenia krótkoterminowej 
zmienności oraz narzędzi umożliwiających 
lepszą realizację zleceń na rzecz klientów. 
Ta technologia wykonywania transakcji z 
wysoką częstotliwością jest jednak również 
źródłem szeregu potencjalnych zagrożeń, 
takich jak zwiększone ryzyko przeciążenia 
systemów wykorzystywanych przez 
platformy obrotu z powodu dużego 
wolumenu zleceń, ryzyka związanego ze 
stosowaniem algorytmicznych 
mechanizmów transakcyjnych, które 
generują dublujące się lub błędne zlecenia 
lub nieprawidłowo funkcjonują z innych 
względów, potencjalnie przyczyniając się 
do powstania zakłóceń na rynku. Ponadto 
istnieje ryzyko zbyt silnej reakcji 
transakcyjnych systemów algorytmicznych 
na zdarzenia zaistniałe na innych rynkach, 
co może pogłębić zmienność w przypadku 
uprzednio istniejącego problemu na rynku. 
W końcu, transakcje algorytmiczne lub 
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charakterze nadużyć, w przypadku ich 
niewłaściwego wykorzystania.

transakcje o wysokiej częstotliwości mogą 
być podatne na pewne formy zachowań o 
charakterze nadużyć, w przypadku ich 
niewłaściwego wykorzystania.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
systemów obrotu, do których dostęp mają 
wspomniane firmy. Należy zapewnić 
posiadanie przez wszystkie firmy 
zawierające transakcje o wysokiej 
częstotliwości zezwolenia, w przypadku 
gdy są one bezpośrednim członkiem 
danego systemu obrotu. Takie działania 
powinny zapewnić podleganie przez te 
firmy wymogom organizacyjnym 
wynikającym z niniejszej dyrektywy oraz 
należytemu nadzorowi.

(47) Te potencjalne zagrożenia wynikające 
z rosnącego wykorzystania technologii 
można najskuteczniej ograniczyć poprzez 
zastosowanie mechanizmów kontroli 
szczególnego ryzyka wobec firm, które 
zawierają transakcję z wykorzystaniem 
algorytmów lub transakcję o wysokiej 
częstotliwości, w połączeniu z innych 
środkami ukierunkowanymi na operatorów 
wszystkich systemów obrotu, do których 
dostęp mają wspomniane firmy. Należy 
zapewnić posiadanie przez wszystkie firmy 
zawierające transakcje o wysokiej 
częstotliwości zezwolenia, w przypadku 
gdy są one bezpośrednim członkiem 
danego systemu obrotu. Takie działania 
powinny zapewnić podleganie przez te 
firmy wymogom organizacyjnym 
wynikającym z niniejszej dyrektywy oraz 
należytemu nadzorowi. Właściwym 
rozwiązaniem jest również rezygnacja z 
praktyki bezpośredniego dostępu 
elektronicznego w celu uniknięcia ryzyka, 
że przedsiębiorstwa dysponujące 
niedostatecznymi środkami kontroli będą 
wywoływać zakłócenia na rynku, a także 
dla zapewnienia możliwości identyfikacji 
uczestników rynku i pociągnięcia ich do 
odpowiedzialności za wszelkie 
spowodowane przez nich zakłócenia.

Or. en
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(48) Zarówno firmy, jaki i systemy obrotu 
powinny zapewniać istnienie skutecznych 
środków mających na celu 
zagwarantowanie, że mechanizmy 
zautomatyzowanego obrotu nie będą 
przyczyniać się do powstawania zakłóceń 
na rynku oraz nie będą mogły być 
wykorzystywane do popełniania nadużyć. 
Systemy obrotu powinny również 
zapewniać odporność i odpowiednie 
testowanie swoich systemów 
transakcyjnych, aby zapewnić obsługę 
rosnącej liczby składanych zleceń oraz 
niepodatność swoich systemów na napięcia 
rynkowe, a także zapewnić istnienie 
automatycznych mechanizmów 
pozwalających na czasowe wstrzymanie 
obrotu w przypadku wystąpienia nagłych 
nieoczekiwanych ruchów cenowych.

(48) Zarówno firmy, jaki i systemy obrotu 
powinny zapewniać istnienie skutecznych 
środków mających na celu 
zagwarantowanie, że mechanizmy 
wykonywania transakcji z wysoką 
częstotliwością i zautomatyzowanego 
obrotu nie będą przyczyniać się do 
powstawania zakłóceń na rynku oraz nie 
będą mogły być wykorzystywane do 
popełniania nadużyć. Systemy obrotu 
powinny również zapewniać odporność i 
odpowiednie testowanie swoich systemów 
transakcyjnych, aby zapewnić obsługę 
rosnącej liczby składanych zleceń oraz 
niepodatność swoich systemów na napięcia 
rynkowe, a także zapewnić istnienie 
automatycznych mechanizmów 
pozwalających na czasowe wstrzymanie 
obrotu w przypadku wystąpienia nagłych 
nieoczekiwanych ruchów cenowych.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(48a) Konieczne jest również zapewnienie 
przejrzystych, niedyskryminujących i 
uczciwych struktur opłat w systemach 
obrotu, zbudowanych w sposób, który nie 
prowadzi do powstania zakłóceń na 
rynku. Dlatego właściwym rozwiązaniem 
jest zapewnienie nakładania wyższych 
opłat na takie praktyki, jak na przykład 
rezygnacja z dużej liczby lub części zleceń, 
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co doprowadziłoby do takich zakłóceń na 
rynku.

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(49) Oprócz środków dotyczących 
algorytmicznych mechanizmów 
transakcyjnych oraz transakcji o wysokiej 
częstotliwości, należy wprowadzić 
mechanizmy kontroli obejmujące firmy 
inwestycyjne zapewniające klientom 
bezpośredni elektroniczny dostęp do 
rynków, jako że obrót elektroniczny może 
być prowadzony za pośrednictwem firmy 
zapewniającej elektroniczny dostęp do 
rynków oraz generującej wiele podobnych 
ryzyk. Należy również dopilnować, aby 
firmy zapewniające bezpośredni 
elektroniczny dostęp zapewniały 
posiadanie przez osoby korzystające z tej 
usługi odpowiednich kwalifikacji oraz 
stosowały w stosunku mechanizmy 
kontroli ryzyka związanego z 
korzystaniem z tej usługi. W aktach 
delegowanych należy sprecyzować 
szczegółowe wymogi organizacyjne 
dotyczące tych nowych form obrotu. Takie 
rozwiązanie powinno zapewnić możliwość 
zmiany tych wymogów w razie 
konieczności, tak aby uwzględnić dalsze 
innowacje i zmiany w tym obszarze.

skreślony

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49a) Wykonywaniu transakcji z wysoką 
częstotliwością sprzyja umiejscowienie 
siedzib uczestników rynku w niewielkiej 
odległości od systemów dopasowywania 
zleceń w systemach obrotu. Dla 
zapewnienia uporządkowanych i 
uczciwych warunków zawierania 
transakcji konieczne jest wprowadzenie 
wymogu, by systemy obrotu oferowały 
takie usługi kolokacji w sposób 
niedyskryminujący, uczciwy i przejrzysty.

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(51a) W szczególności państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, aby w 
przypadku tworzenia przez firmy 
inwestycyjne produktów inwestycyjnych 
lub lokat strukturyzowanych, 
przeznaczonych na sprzedaż dla klientów 
profesjonalnych lub detalicznych, takie 
produkty były tworzone w sposób 
spełniający potrzeby określonego rynku 
docelowego w ramach danej kategorii 
klientów. Co więcej, państwa 
członkowskie powinny zadbać o to, by 
firmy inwestycyjne podejmowały słuszne 
działania w celu zapewnienia sprzedaży i 
dystrybucji produktu inwestycyjnego 
wśród klientów należących do tej grupy 
docelowej.

Or. en
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Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy świadczą doradztwo inwestycyjne w 
sposób niezależny oraz czy udostępniają 
klientom bieżącą ocenę stosowności 
instrumentów finansowych, które im 
zarekomendowały. Należy również 
zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że usługa jest świadczona w 
sposób niezależny. W celu zwiększenia 
poziomu ochrony inwestorów oraz 
zapewnienia klientom jeszcze większej 
jasności co do usługi, którą otrzymują, 
należy w większym stopniu ograniczyć 
możliwość przyjmowania lub 
otrzymywania przez firmy zachęt od osób 
trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub 
dostawców produktów, w przypadku 
świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego w sposób niezależny oraz 
usługi zarządzania portfelem. W takich 
przypadkach należy dopuścić możliwość 
przyjmowania wyłącznie ograniczonych 
korzyści o charakterze niepieniężnym, 
takich jak szkolenia na temat cech 
produktów, pod warunkiem że nie 

(52) W celu zapewnienia inwestorom 
wszelkich istotnych informacji należy 
zobowiązać firmy inwestycyjne 
świadczące doradztwo inwestycyjne do 
wyjaśnienia, na jakiej podstawie udzielają 
swoich porad, a zwłaszcza udostępnienia 
informacji na temat gamy produktów, które 
uwzględniają przy wydawaniu 
rekomendacji osobistych swoim klientom, 
czy doradztwo inwestycyjne świadczy się 
w powiązaniu z przyjmowaniem lub 
otrzymywaniem zachęt od podmiotów 
trzecich oraz czy firmy inwestycyjne 
udostępniają klientom okresową ocenę 
stosowności instrumentów finansowych, 
które im zarekomendowały. Należy 
również zobowiązać firmy inwestycyjne do 
podawania ich klientom uzasadnienia 
udzielonych porad. W celu dalszego 
sprecyzowania ram regulacyjnych w 
zakresie świadczenia doradztwa 
inwestycyjnego, przy jednoczesnym 
pozostawieniu wyboru firmom 
inwestycyjnym i klientom, należy 
ustanowić warunki świadczenia tej usługi, 
w przypadkach gdy firmy informują 
klientów, że doradztwo jest świadczone w 
powiązaniu z przyjmowaniem lub 
otrzymywaniem zachęt od podmiotów 
trzecich. W razie zarządzania portfelem
firmy inwestycyjne powinny, przed 
zawarciem umowy, powiadomić klienta o 
oczekiwanej skali zachęt, a w 
sprawozdaniach okresowych należy 
ujawnić wszystkie wypłacone lub 
otrzymane zachęty.



PE485.882v01-00 20/140 PR\895700PL.doc

PL

wywierają one niekorzystnego wpływu na 
możliwość działania firm inwestycyjnych 
w najlepszym interesie swoich klientów, 
co dokładniej wyjaśniono w dyrektywie 
2006/73/WE.

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(60) Udostępniane przez firmy 
inwestycyjne klientom informacje 
dotyczące stosowanych przez nie zasad 
realizacji zleceń często mają charakter 
szablonowy i standardowy oraz nie 
pozwalają klientom zrozumieć sposobu 
realizacji zlecenia oraz zweryfikować 
wypełnienia przez firmy ich zobowiązania 
do realizacji zleceń na warunkach 
najbardziej korzystnych dla ich klientów. 
W celu zwiększenia poziomu ochrony 
inwestorów należy określić zasady 
dotyczące przekazywanych przez firmy 
inwestycyjne swoim klientom informacji 
dotyczących zasad realizacji zleceń oraz 
zobowiązać firmy do podawania co roku 
do publicznej wiadomości – dla każdej 
kategorii instrumentów finansowych – listy 
pięciu najlepszych systemów realizacji 
zleceń, w których realizowały zlecenia 
klientów w poprzednim roku.

(60) Udostępniane przez firmy 
inwestycyjne klientom informacje 
dotyczące stosowanych przez nie zasad 
realizacji zleceń często mają charakter 
szablonowy i standardowy oraz nie 
pozwalają klientom zrozumieć sposobu 
realizacji zlecenia oraz zweryfikować 
wypełnienia przez firmy ich zobowiązania 
do realizacji zleceń na warunkach 
najbardziej korzystnych dla ich klientów. 
W celu zwiększenia poziomu ochrony 
inwestorów należy określić zasady 
dotyczące przekazywanych przez firmy 
inwestycyjne swoim klientom informacji 
dotyczących zasad realizacji zleceń oraz 
zobowiązać firmy do podawania co roku 
do publicznej wiadomości – dla każdej 
kategorii instrumentów finansowych – listy 
pięciu najlepszych systemów realizacji 
zleceń, w których realizowały zlecenia 
klientów w poprzednim roku, a także wziąć 
pod uwagę taką informację oraz 
podawaną przez systemy obrotu 
informację o jakości realizacji zleceń w 
swoich zasadach dotyczących najlepszej 
realizacji zleceń.

Or. en
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Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(67) Kryzys finansowy ujawnił 
ograniczoną zdolność klientów 
niedetalicznych do rozpoznawania ryzyka 
związanego z ich inwestycjami. Chociaż 
należy potwierdzić konieczność 
egzekwowania wobec inwestorów, którzy 
najbardziej potrzebują ochrony, zasad 
prowadzenia działalności, to zasadna jest 
lepsza kalibracja wymogów mających 
zastosowanie do różnych kategorii 
klientów. W tym celu należy objąć 
niektórymi wymogami informacyjnymi i 
sprawozdawczymi stosunki z 
uprawnionymi kontrahentami. W 
szczególności odnośne wymogi powinny 
dotyczyć zabezpieczenia instrumentów 
finansowych i środków pieniężnych 
klientów oraz obowiązków informacyjnych 
i sprawozdawczych w przypadku bardziej 
złożonych instrumentów finansowych i 
transakcji. W celu lepszego określenia 
klasyfikacji gmin i organów 
samorządowych należy wyraźnie wyłączyć 
te podmioty z wykazu uprawnionych 
kontrahentów i wykazu klientów, których 
uznaje się za inwestorów profesjonalnych,
nadal umożliwiając jednak tym klientom 
występowanie o traktowanie ich jako 
inwestorów profesjonalnych na ich prośbę.

(67) Kryzys finansowy ujawnił 
ograniczoną zdolność klientów 
niedetalicznych do rozpoznawania ryzyka 
związanego z ich inwestycjami. Chociaż
należy potwierdzić konieczność 
egzekwowania wobec inwestorów, którzy 
najbardziej potrzebują ochrony, zasad 
prowadzenia działalności, to zasadna jest 
lepsza kalibracja wymogów mających 
zastosowanie do różnych kategorii 
klientów. W tym celu należy objąć 
niektórymi wymogami informacyjnymi i 
sprawozdawczymi stosunki z 
uprawnionymi kontrahentami. W 
szczególności odnośne wymogi powinny 
dotyczyć zabezpieczenia instrumentów 
finansowych i środków pieniężnych 
klientów oraz obowiązków informacyjnych 
i sprawozdawczych w przypadku bardziej 
złożonych instrumentów finansowych i 
transakcji. W celu lepszego 
odzwierciedlenia funkcji gmin i organów 
samorządowych, które nie powinny 
angażować się w instrumenty 
spekulacyjne, należy wyraźnie wyłączyć te 
podmioty z wykazu uprawnionych 
kontrahentów i wykazu klientów, których 
uznaje się za inwestorów profesjonalnych, 
nadal umożliwiając jednak tym klientom 
występowanie o traktowanie ich jako 
inwestorów profesjonalnych na ich prośbę.

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 69 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(69) Zgodnie z dyrektywą 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 przepływu tych danych 
państwa członkowskie chronią prawo do 
prywatności osób prywatnych odnoszące 
się do przetwarzania danych osobowych

skreślony

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(73) Świadczenie usług na rzecz klientów 
detalicznych powinno w każdym 
przypadku możliwe wyłącznie po 
utworzeniu oddziału na terytorium Unii. 
Utworzenie oddziału musi być uzależnione 
od uzyskania zezwolenia i podlegać 
nadzorowi w Unii. Należy wprowadzić 
odpowiednie uzgodnienia w zakresie 
współpracy między zainteresowanym 
właściwym organem a właściwym 
organem w państwie trzecim. Oddział 
powinien posiadać do swojej swobodnej 
dyspozycji kapitał założycielski w 
wystarczającej wysokości. Z chwilą 
uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
procedury notyfikacyjnej. Świadczenie 
usług bez ustanawiania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 

(73) Świadczenie usług na rzecz klientów 
detalicznych lub klientów, którzy podjęli 
decyzję o rezygnacji z niektórych 
zabezpieczeń, występując o traktowanie 
ich jak klientów profesjonalnych, powinno 
w każdym przypadku być możliwe 
wyłącznie po utworzeniu oddziału na 
terytorium Unii. Utworzenie oddziału musi 
być uzależnione od uzyskania zezwolenia i 
podlegać nadzorowi w Unii. Należy 
wprowadzić odpowiednie uzgodnienia w 
zakresie współpracy między 
zainteresowanym właściwym organem a 
właściwym organem w państwie trzecim. 
Oddział powinien posiadać do swojej 
swobodnej dyspozycji kapitał założycielski 
w wystarczającej wysokości. Z chwilą 
uzyskania zezwolenia oddział powinien 
podlegać nadzorowi w państwie 
członkowskim, w którym posiada siedzibę. 
Firma z państwa trzeciego powinna móc 
świadczyć usługi w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem oddziału 
posiadającego zezwolenie i podlegającego 
nadzorowi, pod warunkiem dopełnienia 
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kontrahentów. Firma ta powinna podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w danym państwie trzecim. 
Należy wprowadzić odpowiednie 
uzgodnienia w zakresie współpracy między 
EUNGiPW a właściwymi organami w 
państwie trzecim.

procedury notyfikacyjnej. Świadczenie 
usług bez ustanawiania oddziału należy 
ograniczyć do uprawnionych 
kontrahentów. Firma ta powinna podlegać 
rejestracji przez EUNGiPW oraz 
nadzorowi w danym państwie trzecim. 
Należy wprowadzić odpowiednie 
uzgodnienia w zakresie współpracy między 
EUNGiPW a właściwymi organami w 
państwie trzecim.

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 78 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(78) Wprowadzenie komercyjnego 
rozwiązania w zakresie systemu publikacji 
skonsolidowanych informacji na temat 
instrumentów kapitałowych powinno 
przyczynić się do stworzenia bardziej 
zintegrowanego europejskiego rynku oraz 
zapewnić uczestnikom rynku łatwiejszy 
dostęp do skonsolidowanych informacji na 
temat dostępnych danych dotyczących 
przejrzystości transakcji. Planowane 
rozwiązanie przewiduje udzielanie 
zezwolenia dostawcom pracującym w 
oparciu o uprzednio zdefiniowane i 
nadzorowane parametry, którzy będą ze 
sobą konkurować w celu wypracowania 
wysoce zaawansowanych technicznie i 
innowacyjnych rozwiązań jak najlepiej 
służących interesom rynku.

(78) Obecnie, po ustanowieniu struktury 
rynkowej umożliwiającej konkurencję 
między wieloma systemami obrotu, 
kluczowe znaczenie ma możliwie jak 
najszybsze zapewnienie funkcjonowania 
systemu publikacji informacji 
skonsolidowanych. Wprowadzenie 
komercyjnego rozwiązania w zakresie 
systemu publikacji skonsolidowanych 
informacji na temat instrumentów 
kapitałowych powinno przyczynić się do 
stworzenia bardziej zintegrowanego 
europejskiego rynku oraz zapewnić 
uczestnikom rynku łatwiejszy dostęp do 
skonsolidowanych informacji na temat 
dostępnych danych dotyczących 
przejrzystości transakcji. Planowane 
rozwiązanie przewiduje udzielanie 
zezwolenia dostawcom pracującym w 
oparciu o uprzednio zdefiniowane i 
nadzorowane parametry, którzy będą ze 
sobą konkurować w celu wypracowania 
wysoce zaawansowanych technicznie i 
innowacyjnych rozwiązań jak najlepiej 
służących interesom rynku. Dla ułatwienia 
szybkiego rozwoju rzetelnego systemu 
publikacji informacji skonsolidowanych 
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Komisja powinna możliwie jak najszybciej 
przyjąć akty delegowane określające 
pewne szczegóły dotyczące obowiązku 
przekazywania informacji przez 
dostawców informacji skonsolidowanych 
(CTP).

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 85 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(85) Właściwym organom należy przyznać 
wyraźne uprawnienia do ograniczania 
możliwości zawierania przez dowolną 
osobę lub kategorię osób transakcji, 
których przedmiotem są instrumenty 
pochodne związane z towarami. 
Stosowanie ograniczenia powinno być 
możliwe zarówno w przypadku 
indywidualnych transakcji, jak i pozycji 
kumulowanych przez dłuższy okres czasu. 
W szczególności w tym drugim przypadku 
właściwy organ powinien zadbać o to, by 
ograniczenia tych pozycji nie miały 
charakteru dyskryminacyjnego, były 
wyraźnie sformułowane, należycie 
uwzględniały specyfikę danego rynku oraz 
były konieczne w celu zagwarantowania 
integralności i uporządkowanego 
funkcjonowania rynku.

(85) Właściwym organom należy przyznać 
wyraźne uprawnienia do ograniczania 
możliwości zawierania przez dowolną 
osobę lub kategorię osób transakcji, 
których przedmiotem są instrumenty 
pochodne związane z towarami. 
Stosowanie ograniczenia powinno być 
możliwe zarówno w przypadku 
indywidualnych transakcji, jak i pozycji 
kumulowanych przez dłuższy okres czasu. 
W szczególności w tym drugim przypadku 
właściwy organ powinien zadbać o to, by 
ograniczenia tych pozycji nie miały 
charakteru dyskryminacyjnego, były 
wyraźnie sformułowane, należycie 
uwzględniały specyfikę danego rynku oraz 
były konieczne w celu zagwarantowania 
integralności i uporządkowanego 
funkcjonowania rynku. W szczególności w 
ograniczeniach należy wprowadzić 
rozróżnienie między pozycjami 
obiektywnie zmniejszającymi ryzyko 
bezpośrednio związane z działalnością 
handlową a innymi pozycjami.

Or. en
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Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 86 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(86) We wszystkich systemach obrotu 
oferujących możliwość zawierania 
transakcji, których przedmiotem są 
pochodne instrumenty towarowe, powinny 
istnieć odpowiednie ograniczenia lub 
stosowne alternatywne mechanizmy
mające na celu wspieranie płynności, 
zapobieganie nadużyciom na rynku oraz 
zapewnianie uporządkowanych warunków 
ustalania cen i rozliczania transakcji.
EUNGiPW powinien prowadzić i 
publikować wykaz zawierający krótką 
charakterystykę wszystkich takich 
obowiązujących środków. Te ograniczenia 
lub mechanizmy powinny być stosowane 
w spójny sposób oraz powinny 
uwzględniać specyfikę danego rynku. 
Należy wyraźnie określić do kogo te limity 
lub mechanizmy mają zastosowanie oraz 
ewentualne zwolnienia z ich stosowania, a 
także stosowne progi ilościowe stanowiące 
przedmiotowe limity lub – w momencie 
ich przekroczenia – powodujące 
konieczność wypełnienia innych 
obowiązków. Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, w tym mających na celu 
uniknięcie rozbieżnych skutków 
wprowadzenia limitów lub mechanizmów
mających zastosowanie do 
porównywalnych instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
w różnych systemach obrotu.

(86) We wszystkich systemach obrotu 
oferujących możliwość zawierania 
transakcji, których przedmiotem są 
pochodne instrumenty towarowe, powinny 
istnieć odpowiednie ograniczenia mające 
na celu wspieranie płynności, zapobieganie 
nadużyciom na rynku oraz zapewnianie 
uporządkowanych warunków ustalania cen 
i rozliczania transakcji. EUNGiPW 
powinien prowadzić i publikować wykaz 
zawierający krótką charakterystykę 
wszystkich takich obowiązujących 
środków. Te ograniczenia powinny być
stosowane w spójny sposób oraz powinny 
uwzględniać specyfikę danego rynku. 
Należy wyraźnie określić do kogo te limity 
lub mechanizmy mają zastosowanie oraz 
ewentualne zwolnienia z ich stosowania, a 
także stosowne progi ilościowe stanowiące 
przedmiotowe limity lub – w momencie 
ich przekroczenia – powodujące 
konieczność wypełnienia innych 
obowiązków. Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
w tym mających na celu uniknięcie 
rozbieżnych skutków wprowadzenia 
limitów mających zastosowanie do 
porównywalnych instrumentów 
pochodnych będących przedmiotem obrotu 
w różnych systemach obrotu.

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 86a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(86a) W odniesieniu do rynków 
regulowanych oraz tych operatorów 
wielostronnych platform obrotu (MTF) i 
zorganizowanych platform obrotu (OTF), 
którzy dopuszczają do obrotu pochodne 
instrumenty towarowe lub prowadzą obrót 
tymi instrumentami, państwa 
członkowskie powinny wprowadzić wymóg 
stosowania oprócz ograniczeń pozycji ex 
ante również takie ograniczenia pozycji, 
które są niezbędne dla zapewnienia 
niezakłóconego funkcjonowania rynków, 
a w szczególności dla zmniejszenia 
możliwości manipulowania rynkiem 
instrumentów pochodnych lub 
instrumentów bazowych przez właścicieli 
dużych pozycji, oraz dla zapewnienia, by 
uczestnicy rynku dysponowali 
mechanizmami niezbędnymi do fizycznego 
wykonania kontraktu, o ile to konieczne. 
Takie ograniczenia powinny obejmować 
możliwość zobowiązania członków lub 
uczestników przez system obrotu do 
likwidacji lub ograniczenia pozycji.

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 105 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(105) Parlament Europejski powinien 
dysponować trzymiesięcznym terminem od 
pierwszego przekazania projektu zmian
i środków wykonawczych w celu ich 
rozpatrzenia i wydania opinii. Jednakże 
w pilnych i odpowiednio uzasadnionych 
przypadkach powinno być możliwe 
skrócenie tego terminu. Jeżeli w tym 
terminie Parlament Europejski przyjmie 
rezolucję, Komisja powinna ponownie

skreślony
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rozpatrzyć projekt zmian lub środków.

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 106 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(106) W celu osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie
Komisji należy przyznać prawo 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w zakresie szczegółów wyłączeń, 
sprecyzowania definicji, kryteriów oceny 
transakcji nabycia planowanych przez 
firmę inwestycyjną, wymogów 
organizacyjnych wobec firm 
inwestycyjnych, procesu zarządzanie 
sprzecznością interesów, obowiązków w 
zakresie prowadzenia działalności przy 
świadczeniu usług inwestycyjnych, 
wykonywania zleceń na warunkach 
najkorzystniejszych dla klienta, obsługi 
zleceń klientów, transakcji z uprawnionymi 
kontrahentami, rynków na rzecz wzrostu 
MŚP, warunków oceny kapitału 
założycielskiego firm z państw trzecich, 
środków w zakresie odporności systemów, 
automatycznych mechanizmów 
zawieszania obrotu oraz obrotu 
elektronicznego, dopuszczania 
instrumentów finansowych do obrotu, 
zawieszania obrotu instrumentami 
finansowymi i wycofywania instrumentów 
finansowych z obrotu, progów, których 
przekroczenie powoduje konieczność 
zgłaszania pozycji utrzymywanych przez 
uczestników rynku należących do 
poszczególnych kategorii, a także 
współpracy między właściwymi organami. 
Szczególnie istotne jest to, by w czasie 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym z 
ekspertami. Podczas przygotowywania i 

(106) Komisji należy przyznać prawo 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w zakresie szczegółów wyłączeń, 
określenia niektórych definicji, kryteriów 
oceny transakcji nabycia planowanych 
przez firmę inwestycyjną, wymogów 
organizacyjnych wobec firm 
inwestycyjnych, procesu zarządzanie 
sprzecznością interesów, obowiązków w 
zakresie prowadzenia działalności przy 
świadczeniu usług inwestycyjnych, 
wykonywania zleceń na warunkach 
najkorzystniejszych dla klienta, obsługi 
zleceń klientów, transakcji z uprawnionymi 
kontrahentami, rynków na rzecz wzrostu 
MŚP, warunków oceny kapitału 
założycielskiego instytucji finansowych z 
państw trzecich, środków w zakresie 
odporności systemów, automatycznych 
mechanizmów zawieszania obrotu oraz 
obrotu elektronicznego, dopuszczania 
instrumentów finansowych do obrotu, 
zawieszania obrotu instrumentami 
finansowymi i wycofywania instrumentów 
finansowych z obrotu, progów, których 
przekroczenie powoduje konieczność 
zgłaszania pozycji utrzymywanych przez 
uczestników rynku należących do 
poszczególnych kategorii, wyjaśnienia, co 
stanowi normalną zasadę handlową dla 
zatwierdzonych podmiotów publikujących 
(APA) w zakresie podawania informacji 
do wiadomości publicznej, dla CTP w 
zakresie zapewniania dostępu do 
strumieni danych oraz dla zatwierdzonych 
mechanizmów sprawozdawczych (ARM) w 
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opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

zakresie podawania informacji, 
wyjaśnienia szczegółów zobowiązań 
informacyjnych CTP, a także współpracy 
między właściwymi organami. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami. Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zadbać o równoczesne, 
terminowe i właściwe przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 107 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(107) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszej dyrektywy 
Komisji należy przyznać uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te dotyczą
przyjmowania decyzji dotyczących 
równoważności ram prawnych i ram 
nadzoru państwa trzeciego w odniesieniu 
do świadczenia usług przez firmy z państw 
trzecich oraz przekazywania EUNGiPW 
sprawozdań dotyczących pozycji według 
poszczególnych kategorii uczestników 
rynku oraz powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

(107) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszej dyrektywy 
Komisji należy przyznać uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny 
dotyczyć przyjmowania decyzji 
dotyczących równoważności ram 
prawnych i ram nadzoru państwa trzeciego 
w odniesieniu do świadczenia usług przez 
instytucje finansowe z państw trzecich 
oraz powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję1.

____________________

1 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Or. en
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Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 109 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(109) Komisja powinna przyjąć projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
opracowanych przez EUNGiPW zgodnie z 
art. 7 w odniesieniu do procedur udzielania 
zezwoleń firmom inwestycyjnymi oraz 
odrzucania wniosków tych firm o 
udzielenie zezwolenia, art. 9 i 48 w 
odniesieniu do wymogów dla organów 
zarządzających, art. 12 w odniesieniu do 
nabycia znacznego pakietu akcji, art. 27 w 
odniesieniu do obowiązku wykonywania 
zleceń na warunkach najkorzystniejszych 
dla klientów, art. 34 i 54 w odniesieniu do 
współpracy i wymiany informacji, art. 36 
w odniesieniu do swobody świadczenia 
usług inwestycyjnych i prowadzenia 
działalności inwestycyjnej, art. 37 w 
odniesieniu do ustanawiania oddziału, art. 
44 w odniesieniu do świadczenia usług 
przez firmy z państw trzecich, art. 63 w 
odniesieniu do procedur udzielania 
zezwolenia dostawcom usług w zakresie 
udostępniania informacji i odrzucania ich 
wniosków o udzielenie zezwolenia, art. 66 
i 67 w odniesieniu do wymogów 
organizacyjnych dla zatwierdzonych 
podmiotów publikujących i operatorów 
systemów publikacji informacji 
skonsolidowanych oraz art. 84 w 
odniesieniu do współpracy między 
właściwymi organami. Komisja powinna 
przyjąć te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE 
oraz zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia 
(UE) nr 1093/2010.

(109) Komisja powinna przyjąć projekty 
regulacyjnych standardów technicznych
określających kryteria stwierdzania, czy 
dana działalność ma charakter dodatkowy 
w stosunku do głównego zakresu 
działalności, opracowanych przez 
EUNGiPW zgodnie z art. 7 w odniesieniu 
do procedur udzielania zezwoleń firmom 
inwestycyjnymi oraz odrzucania wniosków 
tych firm o udzielenie zezwolenia, art. 9 i 
48 w odniesieniu do wymogów dla 
organów zarządzających, art. 12 w 
odniesieniu do nabycia znacznego pakietu 
akcji, art. 27 w odniesieniu do obowiązku 
wykonywania zleceń na warunkach 
najkorzystniejszych dla klientów, art. 34 i 
54 w odniesieniu do współpracy i wymiany 
informacji, art. 36 w odniesieniu do 
swobody świadczenia usług 
inwestycyjnych i prowadzenia działalności 
inwestycyjnej, art. 37 w odniesieniu do 
ustanawiania oddziału, art. 44 w 
odniesieniu do świadczenia usług przez 
firmy z państw trzecich, w odniesieniu do 
liczby umów, jakie dana osoba może 
zawrzeć w określonym przedziale 
czasowym, art. 63 w odniesieniu do 
procedur udzielania zezwolenia dostawcom 
usług w zakresie udostępniania informacji i 
odrzucania ich wniosków o udzielenie 
zezwolenia, art. 66 i 67 w odniesieniu do 
wymogów organizacyjnych dla 
zatwierdzonych podmiotów publikujących 
i operatorów systemów publikacji 
informacji skonsolidowanych oraz art. 84 
w odniesieniu do współpracy między 
właściwymi organami. Komisja powinna 
przyjąć te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE 
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oraz zgodnie z art. 10-14 rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 110 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(110) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 291 TFUE 
oraz zgodnie z art. 15 rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010. EUNGiPW należy 
powierzyć zadanie opracowania projektów 
wykonawczych standardów technicznych 
celem ich przedłożenia Komisji w związku 
z art. 7 w odniesieniu do procedur 
udzielania firmom inwestycyjnym 
zezwolenia oraz odrzucania ich wniosków 
o udzielenie zezwolenia, art. 12 w 
odniesieniu do nabycia znacznego pakietu 
akcji, art. 18 w odniesieniu do procesu 
obrotu w zakresie finalizacji transakcji na 
MTF i OTF, art. 32, 33 i 53 w odniesieniu 
do zawieszania instrumentów i 
wycofywania ich z obrotu, art. 36 w 
odniesieniu do swobody świadczenia usług 
inwestycyjnych i prowadzenia działalności 
inwestycyjnej, art. 37 w odniesieniu do 
ustanawiania oddziału, art. 44 w 
odniesieniu do świadczenia usług przez 
firmy z państw trzecich, art. 60 w 
odniesieniu do sprawozdawczości w 
sprawie pozycji według kategorii 
uczestników rynku, art. 78 w odniesieniu 
do przekazywania EUNGiPW informacji, 
art. 83 w odniesieniu do obowiązku 
współpracy, art. 84 w odniesieniu do 
współpracy między właściwymi organami, 
art. 85 w odniesieniu do wymiany 
informacji i art. 88 w odniesieniu do 

(110) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania projektów wykonawczych 
standardów technicznych opracowanych 
przez EUNGiPW w odniesieniu do 
procedur udzielania firmom 
inwestycyjnym zezwolenia oraz odrzucania 
ich wniosków o udzielenie zezwolenia, art. 
12 w odniesieniu do nabycia znacznego 
pakietu akcji, art. 18 w odniesieniu do
procesu obrotu w zakresie finalizacji 
transakcji na MTF i OTF, art. 32, 33 i 53 w 
odniesieniu do zawieszania instrumentów i 
wycofywania ich z obrotu, art. 36 w 
odniesieniu do swobody świadczenia usług 
inwestycyjnych i prowadzenia działalności 
inwestycyjnej, art. 37 w odniesieniu do 
ustanawiania oddziału, art. 44 w 
odniesieniu do świadczenia usług przez 
firmy z państw trzecich, art. 60 w 
odniesieniu do sprawozdawczości w 
sprawie pozycji według kategorii 
uczestników rynku, art. 78 w odniesieniu 
do przekazywania EUNGiPW informacji, 
art. 83 w odniesieniu do obowiązku 
współpracy, art. 84 w odniesieniu do 
współpracy między właściwymi organami, 
art. 85 w odniesieniu do wymiany 
informacji i art. 88 w odniesieniu do 
konsultacji przed udzieleniem zezwolenia.
Komisja powinna przyjmować te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w drodze aktów wykonawczych zgodnie z 
art. 291 TFUE oraz zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
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konsultacji przed udzieleniem zezwolenia.

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do firm 
inwestycyjnych, rynków regulowanych, 
dostawców usług w zakresie udostępniania 
informacji oraz firm z państw trzecich 
świadczących usługi inwestycyjne lub 
prowadzących działalność inwestycyjną w 
Unii.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do firm 
inwestycyjnych, rynków regulowanych, 
dostawców usług w zakresie udostępniania 
informacji oraz instytucji finansowych z 
państw trzecich świadczących usługi 
inwestycyjne lub prowadzących 
działalność inwestycyjną w 
Unii Europejskiej.
(Ta Poprawka ma zastosowanie do całego 
tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało 
wprowadzenia zmian do całości 
dokumentu).

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) świadczenia usług inwestycyjnych lub 
prowadzenia działalności inwestycyjnej 
przez firmy z państw trzecich poprzez 
ustanowienie oddziału;

b) świadczenia usług inwestycyjnych lub 
prowadzenia działalności inwestycyjnej 
przez instytucje finansowe z państw 
trzecich poprzez ustanowienie oddziału;

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

To wyłączenie nie ma zastosowania do 
osób zwolnionych na podstawie art. 2 ust. 
1 lit. i), które zawierają na własny 
rachunek transakcje, których 
przedmiotem są instrumenty finansowe, 
jako członkowie lub uczestnicy rynku 
regulowanego lub MTF, w tym w 
charakterze animatorów rynku w 
stosunku do pochodnych instrumentów 
towarowych, uprawnień do emisji lub 
związanych z nimi instrumentów 
pochodnych;

Osoby zwolnione na podstawie lit. i) nie 
muszą również spełniać warunków 
określonych w niniejszej literze w celu 
uzyskania zwolnienia;

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) członków Europejskiego Systemu 
Baków Centralnych i innych organów 
krajowych pełniących podobne funkcje w 
Unii, innych podmiotów publicznych, 
którym powierzono zarządzanie długiem 
publicznym lub które uczestniczą w takim 
zarządzaniu w Unii oraz 
międzynarodowych organów, do których 
należy jedno państwo członkowskie lub 
większa ich liczba;

g) członków Europejskiego Systemu 
Baków Centralnych i innych organów 
krajowych pełniących podobne funkcje w 
Unii, innych podmiotów publicznych, 
którym powierzono zarządzanie długiem 
publicznym lub które uczestniczą w takim 
zarządzaniu w Unii oraz 
międzynarodowych organów, do których 
należą trzy państwa członkowskie lub 
większa ich liczba i którym powierzono 
zarządzanie długiem publicznym lub 
interwencje w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) osób, które: i) osób, które:
– realizują transakcje na instrumentach 
finansowych na własny rachunek, z 
wyłączeniem osób, które realizują 
transakcje na własny rachunek w drodze 
realizacji zleceń klientów, lub 

(i) realizują transakcje na instrumentach
finansowych na własny rachunek, z 
wyłączeniem osób, które realizują 
transakcje na własny rachunek w drodze 
realizacji zleceń klientów, lub 

– świadczą usługi inwestycyjne, inne niż 
realizacja transakcji na własny rachunek, 
wyłącznie na rzecz swoich przedsiębiorstw 
dominujących, swoich przedsiębiorstw 
zależnych lub na rzecz innych 
przedsiębiorstw zależnych swoich 
przedsiębiorstw dominujących lub

(ii) świadczą usługi inwestycyjne, inne niż 
realizacja transakcji na własny rachunek, 
wyłącznie na rzecz swoich przedsiębiorstw 
dominujących, swoich przedsiębiorstw 
zależnych lub na rzecz innych 
przedsiębiorstw zależnych swoich 
przedsiębiorstw dominujących lub

– świadczą usługi inwestycyjne inne niż 
realizacja transakcji na własny rachunek, 
w zakresie pochodnych instrumentów 
towarowych lub instrumentów pochodnych 
ujętych w załączniku I sekcja C 10 lub 
uprawnień do emisji lub związanych z nimi 
instrumentów pochodnych, na rzecz 
klientów głównego zakresu ich 
działalności, 

(iii) świadczą usługi inwestycyjne inne niż 
realizacja transakcji na własny rachunek, 
w zakresie pochodnych instrumentów 
towarowych lub instrumentów pochodnych 
ujętych w załączniku I sekcja C 10 lub 
uprawnień do emisji lub związanych z nimi 
instrumentów pochodnych, na rzecz 
klientów głównego zakresu ich 
działalności, 

pod warunkiem że, we wszystkich 
przypadkach, z punktu widzenia koncernu 
jest to działalność dodatkowa względem 
głównego zakresu ich działalności oraz że 
główny zakres działalności nie polega na 
świadczeniu usług inwestycyjnych 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy, czy 
usług bankowych określonych na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE;

pod warunkiem że:

– we wszystkich przypadkach, z punktu 
widzenia koncernu jest to działalność 
dodatkowa względem głównego zakresu 
ich działalności oraz że główny zakres 
działalności nie polega na świadczeniu 
usług inwestycyjnych w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy, czy usług 
bankowych określonych na mocy 
dyrektywy 2006/48/WE;

– składają roczne sprawozdania danemu 
właściwemu organowi dotyczące 
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podstawy, zgodnie z którą uznają, że ich 
działalność określona w ppkt (i), (ii) i (iii) 
ma charakter dodatkowy w stosunku do 
głównego zakresu działalności;

Or. en

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) osób świadczących usługi doradztwa 
inwestycyjnego w toku prowadzenia 
innego rodzaju działalności zawodowej 
nieobjętej niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że świadczenie takiego 
doradztwa nie podlega specjalnemu 
wynagrodzeniu;

skreślona

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
w odniesieniu do wyłączeń podanych
w lit. c) i i) w celu sprecyzowania tego, 
kiedy z punktu widzenia koncernu 
działalność można uznać za dodatkową 
względem głównego zakresu działalności, 
a także ustalenia, w jakich przypadkach 
działalność prowadzona jest okazjonalnie.

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
w odniesieniu do wyłączenia podanego
w lit. c) w celu wyjaśnienia, w jakich 
przypadkach działalność prowadzona jest 
okazjonalnie.

Or. en
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Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kryteria pozwalające ustalić, kiedy 
działalność ma charakter dodatkowy w 
stosunku do głównego zakresu 
działalności, uwzględniają przynajmniej 
poniższe kwestie:

skreślony

– to, w jakim zakresie możliwy jest 
obiektywny pomiar wpływu tej 
działalności na ograniczanie ryzyka 
bezpośrednio związanego z działalnością 
handlową lub działalnością 
samofinansującą.
– kapitał zaangażowany w prowadzenie tej 
działalności.

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3a. EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia kryteriów pozwalających 
ustalić, kiedy działalność ma charakter 
dodatkowy w stosunku do głównego 
zakresu działalności, uwzględniając 
przynajmniej poniższe kwestie:
a) to, w jakim zakresie możliwy jest
obiektywny pomiar wpływu tej 
działalności na ograniczanie ryzyka 
bezpośrednio związanego z działalnością 
handlową lub działalnością 
samofinansującą;
b) potrzebę zapewnienia, by działalność 
dodatkowa stanowiła mniejszą część 
działalności na szczeblu grupy, a także na 
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szczeblu podmiotu, chyba że usługi 
świadczone są wyłącznie innym członkom 
tej samej grupy;
c) poziom zawieranych transakcji lub 
świadczonych usług inwestycyjnych w 
porównaniu do działań podejmowanych 
przez instytucje finansowe prowadzące 
analogiczną działalność lub świadczące 
analogiczne usługi.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
______________

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

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12) „małe i średnie przedsiębiorstwo” 
oznacza, do celów niniejszej dyrektywy, 
przedsiębiorstwo o średniej rynkowej 
kapitalizacji mniejszej niż 100 000 000 
EUR na podstawie notowań z końca roku 
w trzech ostatnich latach kalendarzowych;

12) „małe i średnie przedsiębiorstwo” 
oznacza, do celów niniejszej dyrektywy, 
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 
250 osób oraz mające obrót roczny o 
wartości nieprzekraczającej 50 mln EUR 
lub roczną sumę bilansową 
nieprzekraczającą 43 mln EUR,

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

18) „właściwy organ” oznacza organ 
powołany przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z art. 48, chyba że w 
niniejszej dyrektywie ustalono inaczej;

18) „właściwy organ” oznacza organ
powołany przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z art. 69, chyba że w 
niniejszej dyrektywie ustalono inaczej;

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

27) „organ zarządzający” oznacza organ 
zarządzający firmy pełniący funkcje 
nadzorcze i zarządcze, który posiada 
najwyższe uprawnienia decyzyjne oraz jest 
uprawniony do formułowania strategii 
firmy, jej celów oraz ogólnego kierunku 
działalności. Organ zarządzający obejmuje 
osoby, które faktycznie kierują 
działalnością firmy;

27) „organ zarządzający” oznacza organ 
zarządzający firmy lub dostawcy usług w 
zakresie danych pełniący funkcje 
nadzorcze i zarządcze, który posiada 
najwyższe uprawnienia decyzyjne oraz jest 
uprawniony do formułowania strategii 
firmy lub dostawcy usług w zakresie 
danych, ich celów oraz ogólnego kierunku 
działalności. Organ zarządzający obejmuje 
osoby, które faktycznie kierują 
działalnością firmy;

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

30) „handel algorytmiczny” oznacza obrót 
instrumentami finansowymi, w którym 
algorytm komputerowy automatycznie 
ustala indywidualne parametry zleceń, 
takie jak warunki uruchomienia zlecenia, 
moment jego realizacji, cenę lub ilość 
instrumentów będących przedmiotem 
zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem 

30) „handel algorytmiczny” oznacza obrót 
instrumentami finansowymi, w którym 
algorytm komputerowy automatycznie 
ustala indywidualne parametry zleceń, 
takie jak warunki uruchomienia zlecenia, 
moment jego realizacji, cenę lub ilość 
instrumentów będących przedmiotem 
zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem 
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po jego złożeniu, przy ograniczonym lub 
zerowym udziale człowieka. Definicja ta 
nie obejmuje jakichkolwiek systemów 
wykorzystywanych wyłącznie do celu 
przekierowywania zleceń z jednego 
systemu obrotu do innego lub do celu 
potwierdzania zleceń;

po jego złożeniu, przy ograniczonym lub 
zerowym udziale człowieka. Definicja ta 
nie obejmuje jakichkolwiek systemów 
wykorzystywanych wyłącznie do celu 
przekierowywania zleceń z jednego 
systemu obrotu do innego lub do celu 
potwierdzania zleceń lub realizacji zleceń 
klientów lub realizacji jakichkolwiek 
obowiązków prawnych poprzez określenie 
parametru zlecenia;

Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

30a) „wykonywanie transakcji z wysoką 
częstotliwością” oznacza zawieranie 
transakcji dotyczących instrumentów 
finansowych z prędkością, przy której 
fizyczne opóźnienie mechanizmu 
przekazywania, anulowania lub 
modyfikacji zleceń staje się czynnikiem 
decydującym w czasie potrzebnym na 
przekazanie instrukcji systemowi obrotu 
lub na wykonanie transakcji;

Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – punkt 30b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

30b) „strategia wykonywania transakcji z 
wysoką częstotliwością” oznacza strategię 
zawierania na własny rachunek transakcji 
instrumentem finansowym wiążącą się z 
wykonywaniem transakcji z wysoką 
częstotliwością i wykazującą co najmniej 
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cztery cechy spośród następujących:
(i) wykorzystywanie mechanizmów 
kolokacji;
(ii) udział w dziennym obrocie portfela 
wynoszący co najmniej 50%;
(iii) stosunek zleceń do transakcji 
przekraczający 4:1;
(iv) udział zleceń anulowanych 
przekraczający 20%;
(v) większość zajmowanych pozycji
odwoływana jest tego samego dnia;
(vi) ponad 50% zleceń lub transakcji, 
które wykonuje się w systemach obrotu 
zapewniających zniżki lub rabaty na 
zlecenia zapewniające płynność, 
kwalifikuje się do takich rabatów;

Or. en

Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
służących określeniu pewnych 
technicznych elementów definicji 
ustanowionych w ust. 1 niniejszego 
artykułu w celu dostosowania ich do zmian 
na rynku.

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
służących określeniu pewnych 
technicznych elementów definicji 
ustanowionych w ust. 1 pkt 3), 11), 12), 
27), 28), 29), 30), 30a), 30b), 31), 32) i 33)
niniejszego artykułu w celu dostosowania 
ich do zmian na rynku.

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2016 r.].

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

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 10–
14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ESMA przedstawia Komisji te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
do dnia [31 grudnia 2016 r.].

ESMA przedstawia Komisji te projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
do dnia …*.

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*.
______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2014 
r.].

skreślony

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 8 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 10–
14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010.

Or. en
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Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejszego artykułu nie stosuje się do 
lokat strukturyzowanych emitowanych 
przez instytucje kredytowe należące do 
systemów gwarancji depozytów 
uznawanych na mocy postanowień 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r. w 
sprawie systemów gwarancji depozytów1.
____________________

1 Dz.U. L 135 z 31.5.1994, s. 5.

Or. en

Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rejestry obejmują ewidencję rozmów 
telefonicznych lub korespondencji 
elektronicznej dotyczących przynajmniej 
transakcji przeprowadzonych w ramach 
realizacji transakcji na własny rachunek 
oraz zleceń klientów w przypadku 
świadczenia usług w zakresie 
przyjmowania i przesyłania zleceń oraz ich 
realizacji w imieniu klientów.

Państwa członkowskie pochodzenia 
uznają jako właściwe rejestry odnoszące 
się przynajmniej do transakcji 
przeprowadzonych w ramach realizacji 
transakcji na własny rachunek oraz zleceń 
klientów w przypadku świadczenia usług w 
zakresie przyjmowania i przesyłania zleceń 
oraz ich realizacji w imieniu klientów, 
obejmujące:
a) ewidencję rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej; lub
b) odpowiednią dokumentację treści 
takich rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej, na 
przykład w formie protokołów.

Or. en
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Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ewidencje rozmów telefonicznych lub 
korespondencji elektronicznej 
zarejestrowanych zgodnie z akapitem 
pierwszym udostępniana jest klientom, 
których dotyczy, na ich żądanie oraz
przechowywana jest przez okres trzech lat.

Państwa członkowskie wymagają, by taka 
ewidencja była przechowywana przez 
okres trzech lat.

Or. en

Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w odniesieniu do środków 
służących określeniu konkretnych 
wymogów organizacyjnych określonych w 
ust. 2–9 nakładanych na firmy 
inwestycyjne oraz na oddziały firm z 
państw trzecich, którym udzielono 
zezwolenia zgodnie z art. 43, świadczące 
różnego rodzaju usługi inwestycyjne lub 
prowadzące działalność inwestycyjną oraz 
świadczące usługi dodatkowe, lub 
połączenie powyższych.

12. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów
delegowanych w odniesieniu do środków 
służących określeniu konkretnych 
wymogów organizacyjnych określonych w 
ust. 2–9 nakładanych na firmy 
inwestycyjne oraz na oddziały instytucji 
finansowych z państw trzecich, którym 
udzielono zezwolenia zgodnie z art. 43, 
świadczące różnego rodzaju usługi 
inwestycyjne lub prowadzące działalność 
inwestycyjną oraz świadczące usługi 
dodatkowe, lub połączenie powyższych.

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Handel algorytmiczny Handel algorytmiczny i wykonywanie 
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transakcji z wysoką częstotliwością

Or. en

Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny posiada skuteczne systemy i 
mechanizmy kontroli ryzyka, aby zapewnić 
odporność i wystarczającą wydajność 
swoich systemów transakcyjnych oraz 
zagwarantować, że podlegają one 
stosownym progom i limitom 
transakcyjnym oraz uniemożliwiają 
wysyłanie błędnych zleceń, a także aby nie 
dopuścić do sytuacji, w której sposób 
funkcjonowania systemu mógłby 
doprowadzić lub przyczynić się do 
powstania zaburzeń rynkowych. Taka 
firma posiada również skuteczne systemy i 
mechanizmy kontroli ryzyka, aby 
uniemożliwić wykorzystanie systemów 
transakcyjnych do celów sprzecznych z 
rozporządzeniem (UE) nr [MAR] lub 
regulaminem systemu obrotu, do którego 
jest podłączona. Firma ta musi posiadać 
skuteczne rozwiązania w zakresie ciągłości 
działania, aby sprostać wszelkim 
nieprzewidzianym awariom swoich 
systemów transakcyjnych oraz zapewnia 
kompleksowe testowanie i właściwe 
monitorowanie swoich systemów, tak aby 
zagwarantować, że spełniają one 
wymagania określone w niniejszym 
ustępie.

1. Firma inwestycyjna prowadząca handel 
algorytmiczny lub wykonująca transakcje 
z wysoką częstotliwością posiada skuteczne 
systemy i mechanizmy kontroli ryzyka, 
aby zapewnić odporność i wystarczającą 
wydajność swoich systemów 
transakcyjnych oraz zagwarantować, że 
podlegają one stosownym progom i 
limitom transakcyjnym oraz 
uniemożliwiają wysyłanie błędnych zleceń,
a także aby nie dopuścić do sytuacji, w 
której sposób funkcjonowania systemu 
mógłby doprowadzić lub przyczynić się do 
powstania zaburzeń rynkowych. Taka 
firma posiada również skuteczne systemy i 
mechanizmy kontroli ryzyka, aby 
uniemożliwić wykorzystanie systemów 
transakcyjnych do celów sprzecznych z 
rozporządzeniem (UE) nr [MAR] lub 
regulaminem systemu obrotu, do którego 
jest podłączona. Firma ta musi posiadać 
skuteczne rozwiązania w zakresie ciągłości 
działania, aby sprostać wszelkim 
nieprzewidzianym awariom swoich 
systemów transakcyjnych oraz zapewnia 
kompleksowe testowanie i właściwe 
monitorowanie swoich systemów, tak aby 
zagwarantować, że spełniają one 
wymagania określone w niniejszym 
ustępie.

Or. en
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Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Strategia w zakresie handlu 
algorytmicznego stale funkcjonuje w 
godzinach, w których prowadzony jest 
obrót w systemie obrotu, do którego 
wysyła zlecenia lub za pośrednictwem 
którego realizuje transakcje. Parametry 
obrotu lub limity strategii handlu 
algorytmicznego gwarantują, że strategia 
prowadzi do publikacji wiążących notowań 
po konkurencyjnych cenach, skutkując 
zapewnieniem w każdym czasie regularnej 
i bieżącej płynności w tych systemach 
obrotu, bez względu na istniejące warunki 
rynkowe.

3. Jeżeli firma inwestycyjna realizuje 
strategię wykonywania transakcji z 
wysoką częstotliwością, spełniającą 
warunki określone w art. 4 ust. 30b ppkt 
(vi), taka strategia stale funkcjonuje w 
godzinach, w których prowadzony jest 
obrót w systemie obrotu, do którego 
wysyła zlecenia lub za pośrednictwem 
którego realizuje transakcje. Parametry 
obrotu lub limity takiej strategii 
wykonywania transakcji z wysoką 
częstotliwością gwarantują, że strategia 
prowadzi do publikacji wiążących notowań 
po konkurencyjnych cenach, skutkując 
zapewnieniem w każdym czasie regularnej 
i bieżącej płynności w tych systemach 
obrotu, bez względu na istniejące warunki 
rynkowe.

Or. en

Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Firma inwestycyjna, która zapewnia
bezpośredni dostęp elektroniczny do 
systemu obrotu, posiada skuteczne systemy 
i mechanizmy kontroli zapewniające 
należytą ocenę i weryfikację stosowności 
osób korzystających z tej usługi oraz 
zapewnia takie rozwiązania, które 
uniemożliwiają osobom korzystającym z 
tej usługi przekraczanie stosownych z góry 
określonych progów transakcyjnych i 
kredytowych, a także zapewnia należyte 
monitorowanie transakcji zawieranych 
przez osoby korzystające z tej usługi oraz 

4. Firmy inwestycyjne nie zapewniają 
bezpośredniego dostępu elektronicznego 
do systemu obrotu.
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stosowne mechanizmy kontroli ryzyka 
uniemożliwiające zawieranie transakcji, 
które mogą stanowić źródło ryzyka dla 
samej firmy inwestycyjnej lub które mogą 
prowadzić lub przyczyniać się do 
powstania zaburzeń rynkowych lub które 
są sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 
[MAR] lub regulaminem systemu obrotu.
Firma inwestycyjna zapewnia zawarcie 
wiążącej pisemnej umowy między firmą a 
daną osobą, regulującej podstawowe 
prawa i obowiązki wynikające ze 
świadczenia wspomnianej usługi oraz 
gwarantuje, że na podstawie rzeczonej 
umowy firma pozostaje odpowiedzialna za 
zapewnienie zgodności transakcji 
zawieranych przy użyciu tej usługi z 
wymogami niniejszej dyrektywy, 
rozporządzeniem (UE) nr [MAR] oraz 
regulaminem systemu obrotu.

Or. en

Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF przekazywali 
właściwemu organowi szczegółowy opis 
funkcjonowania MTF lub OTF Każde 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
jako MTF lub OTF zgłaszane jest 
EUNGiPW. EUNGiPW ustanawia wykaz 
wszystkich MTF i OTF w Unii. Wykaz ten 
zawiera informacje dotyczące usług 
świadczonych przez MTF lub OTF, a także 
niepowtarzalny kod identyfikujący MTF i 
OTF wykorzystywany na potrzeby 
sprawozdań zgodnie z art. 23 oraz art. 5 i 9 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR]. 
Rejestry te uaktualnia się na bieżąco. 
EUNGiPW publikuje ten wykaz na swojej 

7. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF przekazywali 
właściwemu organowi szczegółowy opis 
funkcjonowania MTF lub OTF Każde 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
jako MTF lub OTF zgłaszane jest 
EUNGiPW. EUNGiPW ustanawia wykaz 
wszystkich MTF i OTF w Unii. Wykaz ten 
zawiera informacje dotyczące usług 
świadczonych przez MTF lub OTF, a także 
niepowtarzalny kod identyfikujący MTF i 
OTF wykorzystywany na potrzeby 
sprawozdań zgodnie z art. 23 oraz art. 5 i 9 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR]. 
Rejestry te uaktualnia się na bieżąco. 
EUNGiPW publikuje ten wykaz na swojej 
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stronie internetowej i aktualizuje go. stronie internetowej i aktualizuje go.

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia treści i formatu opisu i 
powiadomienia, o których mowa w ust. 8.

8. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia treści i formatu opisu i 
powiadomienia, o których mowa w ust. 7.

Or. en

Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2016 r.].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie zapewniają 
funkcjonowanie w ramach OTF 
skutecznych systemów, procedur i 
mechanizmów umożliwiających spełnienie 
warunków określonych w art. 51, w 
przypadku gdy OTF dopuszczają lub 
umożliwiają stosowanie handlu 
algorytmicznego za pośrednictwem ich 
systemów.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
funkcjonowanie w ramach OTF 
skutecznych systemów, procedur i 
mechanizmów umożliwiających spełnienie 
warunków określonych w art. 51, w 
przypadku gdy OTF dopuszczają lub 
umożliwiają stosowanie handlu 
algorytmicznego lub wykonywanie 
transakcji z wysoką częstotliwością za 
pośrednictwem ich systemów.

Or. en

Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
w przypadku tworzenia przez firmy 
inwestycyjne produktów inwestycyjnych 
lub lokat strukturyzowanych, 
przeznaczonych na sprzedaż dla klientów 
profesjonalnych lub detalicznych, takie 
produkty były tworzone w sposób 
spełniający potrzeby określonego rynku 
docelowego w ramach danej kategorii 
klientów oraz aby firmy inwestycyjne 
podejmowały słuszne działania w celu 
zapewnienia sprzedaży i dystrybucji 
produktu inwestycyjnego wśród klientów 
należących do tej grupy docelowej.

Or. en

Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszę określać, czy porada jest 
świadczona niezależnie oraz czy opiera się 
na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi bieżącą ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom,

– firmy inwestycyjnej oraz usług przez nią 
świadczonych; w przypadku świadczenia 
usługi doradztwa inwestycyjnego 
informacje muszą z góry określać, czy 
porada jest świadczona w powiązaniu z 
przyjmowaniem lub otrzymywaniem 
zachęt od podmiotów trzecich oraz czy 
opiera się na szerokiej czy też na bardziej 
ograniczonej analizie rynku, a także 
wskazywać, czy firma inwestycyjna będzie 
udostępniać klientowi okresową ocenę 
odpowiedniości instrumentów finansowych 
zarekomendowanych klientom,

Or. en

Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– instrumentów finansowych oraz 
proponowanych strategii inwestycyjnych; 
powinny one obejmować stosowne 
wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku 
związanym z inwestycjami w takie 
instrumenty lub odnoszącym się do 
poszczególnych strategii inwestycyjnych,

– struktur produktowych oraz 
kategoryzacji klientów planowanego 
rynku docelowego, instrumentów 
finansowych oraz proponowanych strategii 
inwestycyjnych; powinny one obejmować 
stosowne wytyczne oraz ostrzeżenia o 
ryzyku związanym z inwestycjami w takie 
struktury produktowe, instrumenty lub 
odnoszącym się do poszczególnych 
strategii inwestycyjnych,

Or. en

Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym powinny być przekazywane w 
zrozumiałej postaci w taki sposób, aby 
klienci lub potencjalni klienci mogli 
zrozumieć charakter oraz ryzyko związane 
z usługą inwestycyjną oraz określonym 
rodzajem oferowanego instrumentu 
finansowego, a co za tym idzie, mogli 
podjąć świadome decyzje inwestycyjne. 
Informacje te można przekazywać 
w ujednoliconym formacie.

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym są przekazywane w zrozumiałej 
postaci w taki sposób, aby klienci lub 
potencjalni klienci mogli zrozumieć 
charakter oraz ryzyko związane z usługą 
inwestycyjną oraz określonym rodzajem 
oferowanego instrumentu finansowego, a 
co za tym idzie, mogli podjąć świadome 
decyzje inwestycyjne. Informacje te 
można przekazywać w ujednoliconym 
formacie.

Or. en

Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
niezależnie, firma ta:

5. W przypadku poinformowania klientów 
przez firmę inwestycyjną o tym, że usługa 
doradztwa inwestycyjnego świadczona jest 
odpłatnie, firma ta informuje również 
klienta, czy zalecane instrumenty 
finansowe będą ograniczone do 
instrumentów finansowych emitowanych 
lub dostarczanych przez podmioty ściśle 
powiązane z firmą inwestycyjną.

Or. en

Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) dokonuje oceny wystarczająco dużej 
liczby instrumentów finansowych 
dostępnych na rynku. Instrumenty 

skreślony
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finansowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub 
dostawców produktów, przy czym nie 
powinny być ograniczone do 
instrumentów finansowych emitowanych 
lub dostarczanych przez podmioty blisko 
powiązane z firmą inwestycyjną;

Or. en

Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 5 – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) nie może przyjmować ani pobierać 
wynagrodzenia, prowizji ani żadnych 
korzyści pieniężnych wypłacanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę 
trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej w związku ze świadczeniem 
tej usługi na rzecz klientów.

skreślony

Or. en

Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna nie może przyjmować ani 
pobierać wynagrodzenia, prowizji ani 
żadnych korzyści pieniężnych 
wypłacanych lub przekazywanych przez 
jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę 
działającą w imieniu osoby trzeciej w 
związku ze świadczeniem tej usługi na 
rzecz klientów.

6. W przypadku świadczenia usług w 
zakresie zarządzania portfelem firma 
inwestycyjna przed zawarciem umowy 
informuje klienta o oczekiwanej skali 
zachęt. W sprawozdaniu okresowym 
ujawnia się wszystkie zachęty wypłacone 
lub otrzymane w poprzednim okresie.

Or. en
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Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. W przypadku gdy usługa inwestycyjna 
jest oferowana wraz z inną usługą lub 
produktem w ramach pakietu lub jako 
warunek tej samej umowy lub pakietu, 
firma inwestycyjna informuje klienta o 
tym, czy możliwy jest osobny zakup 
poszczególnych elementów, oraz 
udostępnia osobne zestawienie kosztów i 
opłat dla każdego z tych elementów.

7. W przypadku gdy usługa inwestycyjna 
jest oferowana klientowi detalicznemu 
wraz z inną usługą lub produktem w 
ramach pakietu lub jako warunek tej samej 
umowy lub pakietu, firma inwestycyjna 
informuje klienta o tym, czy możliwy jest 
osobny zakup poszczególnych elementów, 
oraz udostępnia osobne zestawienie 
kosztów i opłat dla każdego z tych 
elementów.

Or. en

Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW opracowuje do dnia [] oraz 
okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 
oceny praktyk sprzedaży wiązanych i 
nadzoru nad nimi, wskazujące w 
szczególności sytuacje, w których praktyki 
sprzedaży wiązanej są niezgodne z 
wymogiem określonym w ust. 1.

EUNGiPW opracowuje do dnia …* oraz 
okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 
oceny praktyk sprzedaży wiązanych i 
nadzoru nad nimi, wskazujące w 
szczególności sytuacje, w których praktyki 
sprzedaży wiązanej są niezgodne z 
wymogiem określonym w ust. 1.

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

Or. en

Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 8 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących środków 
mających na celu zapewnienie 
przestrzegania przez firmy inwestycyjne 
zasad określonych w niniejszym artykule 
przy świadczeniu usług inwestycyjnych lub 
dodatkowych na rzecz swoich klientów. W 
tych aktach delegowanych uwzględnia się:

Nie dotyczy wersji polskiej.  

Or. en

Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Świadcząc usługi doradztwa 
inwestycyjnego lub zarządzania portfelem, 
firma inwestycyjna uzyskuje niezbędne 
informacje dotyczące wiedzy 
i doświadczenia klientów lub 
potencjalnych klientów w dziedzinie 
inwestycji odpowiedniej do określonego 
rodzaju produktu czy usługi, jego sytuacji 
finansowej oraz celów inwestycyjnych, tak 
aby firma mogła polecić klientowi lub 
potencjalnemu klientowi odpowiednie dla 
niego usługi inwestycyjne i instrumenty 
finansowe.

1. Świadcząc usługi doradztwa 
inwestycyjnego lub zarządzania portfelem, 
firma inwestycyjna uzyskuje niezbędne 
informacje dotyczące wiedzy 
i doświadczenia klientów lub 
potencjalnych klientów w dziedzinie 
inwestycji odpowiedniej do określonego 
rodzaju produktu czy usługi, jego sytuacji 
finansowej, jego tolerancji na ryzyko oraz 
celów inwestycyjnych, tak aby firma 
mogła polecić klientowi lub potencjalnemu 
klientowi odpowiednie dla niego usługi 
inwestycyjne i instrumenty finansowe, w 
szczególności zgodne z jego tolerancją na 
ryzyko.

Or. en

Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a) - wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) usługi dotyczą dowolnego z poniższych 
instrumentów finansowych:

a) usługi odnoszą się do dowolnego z 
poniższych instrumentów finansowych:

Or. en

Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Klient otrzymuje od firmy inwestycyjnej 
odnośne sprawozdania w sprawie usług 
świadczonych klientowi. Sprawozdania te 
obejmują okresowe informacje 
przekazywane klientom, z uwzględnieniem 
rodzaju i złożoności danych instrumentów 
finansowych oraz charakteru usług 
świadczonych na rzecz klienta oraz 
zawierają w stosownych przypadkach 
koszty związane z transakcjami i usługami 
wykonywanymi w imieniu klienta. W 
przypadku świadczenia usługi doradztwa
inwestycyjnego firma inwestycyjna określa
to, w jaki sposób udzielona porada 
uwzględnia indywidualną charakterystykę 
klienta.

5. Klient otrzymuje od firmy inwestycyjnej 
odnośne sprawozdania w sprawie usług 
świadczonych klientowi. Sprawozdania te 
obejmują okresowe informacje 
przekazywane klientom, z uwzględnieniem 
rodzaju i złożoności danych instrumentów 
finansowych oraz charakteru usług 
świadczonych na rzecz klienta oraz 
zawierają w stosownych przypadkach 
koszty związane z transakcjami i usługami 
wykonywanymi w imieniu klienta. W 
przypadku świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego klientom detalicznym 
firma inwestycyjna dostarcza klientowi na 
trwałym nośniku ewidencję określającą 
przynajmniej cele klienta, zalecenia oraz
to, w jaki sposób udzielona porada 
uwzględnia indywidualną charakterystykę 
klienta.

Or. en

Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. EUNGiPW opracowuje do dnia [] oraz 
okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 

7. EUNGiPW opracowuje do dnia …* oraz 
okresowo aktualizuje wytyczne w zakresie 
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oceny instrumentów finansowych 
posiadających strukturę, którą utrudnia 
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka, zgodnie z ust. 3 lit. a).

oceny instrumentów finansowych 
posiadających strukturę, którą utrudnia 
klientowi zrozumienie związanego z nimi 
ryzyka, zgodnie z ust. 3 lit. a).

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

Or. en

Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
każdy system realizacji zleceń 
przynajmniej raz do roku podawał do 
publicznej wiadomości, bez żadnych 
zmian, dane dotyczące jakości realizacji 
transakcji w tym systemie. Okresowe 
sprawozdania zawierają szczegółowe 
informacje na temat ceny, szybkości i 
prawdopodobieństwa realizacji transakcji 
dla poszczególnych instrumentów 
finansowych.

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
każdy system realizacji zleceń 
przynajmniej raz na kwartał podawał do 
publicznej wiadomości, bez żadnych 
zmian, dane dotyczące jakości realizacji 
transakcji w tym systemie. Okresowe 
sprawozdania zawierają szczegółowe 
informacje na temat ceny, szybkości i 
prawdopodobieństwa realizacji transakcji 
dla poszczególnych instrumentów 
finansowych.

Or. en

Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne raz na kwartał 
sporządzały i podawały do publicznej 
wiadomości podsumowanie, dla każdej 
kategorii instrumentów finansowych, 
zawierające wykaz pięciu najlepszych 
systemów realizacji zleceń, w których 
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realizowały zlecenia klientów w 
poprzednim kwartale.

Or. en

Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne monitorowały 
skuteczność uzgodnień i polityki 
dotyczących realizacji zlecenia, w miarę 
potrzeb, w celu ustalenia i naprawienia 
wszelkiego rodzaju niedociągnięć. W 
szczególności, regularnie dokonują oceny, 
czy systemy realizacji zleceń 
uwzględnione w polityce realizacji 
zlecenia uzyskują możliwie najlepszy dla 
klienta wynik oraz czy konieczne jest 
wprowadzenie zmian do uzgodnień 
dotyczących realizacji zleceń. Państwa 
członkowskie wymagają, aby firmy 
inwestycyjne powiadamiały klientów o 
wszelkich istotnych zmianach 
w uzgodnieniach lub polityce realizacji 
zleceń.

5. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne monitorowały 
skuteczność uzgodnień i polityki 
dotyczących realizacji zlecenia, w miarę 
potrzeb, w celu ustalenia i naprawienia 
wszelkiego rodzaju niedociągnięć. W 
szczególności, regularnie dokonują oceny, 
czy systemy realizacji zleceń 
uwzględnione w polityce realizacji 
zlecenia uzyskują możliwie najlepszy dla 
klienta wynik oraz czy konieczne jest 
wprowadzenie zmian do uzgodnień 
dotyczących realizacji zleceń. W ocenie 
uwzględnia się również to, jakie zmiany 
należy wprowadzić w polityce w świetle 
informacji podawanej do wiadomości 
publicznej zgodnie z ust. 2 i 4a. Państwa 
członkowskie wymagają, aby firmy 
inwestycyjne powiadamiały klientów o 
wszelkich istotnych zmianach 
w uzgodnieniach lub polityce realizacji 
zleceń.

Or. en

Poprawka 82
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wymagają, aby 
firmy inwestycyjne raz do roku 

skreślony
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sporządzały i podawały do publicznej 
wiadomości podsumowanie, dla każdej 
kategorii instrumentów finansowych, 
zawierające wykaz pięciu najlepszych 
systemów realizacji zleceń, w których 
realizowały zlecenia klientów w 
poprzednim roku.

Or. en

Poprawka 83
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [XXX].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*.

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

Or. en

Poprawka 84
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 8 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 10–
14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010.

Or. en
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Poprawka 85
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zawieszenie i wycofanie instrumentów z 
obrotu na MTF

Zawieszenie i wycofanie instrumentów z 
obrotu na MTF lub OTF

Or. en

Poprawka 86
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku 
prowadzący MTF, którzy zawiesili lub 
wycofali z obrotu instrument finansowy, 
podawali tę decyzję do publicznej 
wiadomości, komunikowali ją rynkom 
regulowanym, innym MTF i OTF 
prowadzącym obrót tym samym 
instrumentem finansowym oraz 
przekazywali istotne informacje 
właściwemu organowi. Właściwy organ 
powiadamia właściwe organy innych 
państw członkowskich. Państwa 
członkowskie wymagają, aby inne rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym
również zawiesiły lub wycofały ten 
instrument finansowy z obrotu, w 
przypadku gdy powodem zawieszenia lub 
wycofania z obrotu jest nieujawnienie 
informacji na temat emitenta lub 
instrumentu finansowego, z wyjątkiem 
sytuacji, w których ujawnienie tych 
informacji mogłoby poważnie zaszkodzić 
interesom inwestorów lub znaczenie 
zaburzyć uporządkowane funkcjonowanie 
rynku. Państwa członkowskie wymagają, 
aby inne rynki regulowane, MTF i OTF 
powiadamiały o swojej decyzji właściwy 

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku 
prowadzący MTF lub OTF, którzy 
zawiesili lub wycofali z obrotu instrument 
finansowy, podawali tę decyzję do 
publicznej wiadomości, komunikowali ją 
rynkom regulowanym, MTF i OTF 
prowadzącym obrót tym samym 
instrumentem finansowym oraz 
przekazywali istotne informacje 
właściwemu organowi. Właściwy organ 
powiadamia właściwe organy innych 
państw członkowskich. Państwa 
członkowskie wymagają, aby inne rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym 
również możliwie jak najszybciej zawiesiły 
lub wycofały ten instrument finansowy z 
obrotu, w przypadku gdy powodem 
zawieszenia lub wycofania z obrotu jest 
nieujawnienie informacji na temat emitenta 
lub instrumentu finansowego, z wyjątkiem 
sytuacji, w których ujawnienie tych 
informacji mogłoby poważnie zaszkodzić 
interesom inwestorów lub znaczenie 
zaburzyć uporządkowane funkcjonowanie 
rynku. Państwa członkowskie wymagają, 
aby inne rynki regulowane, MTF i OTF 
powiadamiały o swojej decyzji właściwy 
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dla siebie organ oraz wszystkie rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym, 
dołączając uzasadnienie w przypadku 
podjęcie decyzji o niezawieszeniu lub 
niewycofaniu danego instrumentu 
finansowego z obrotu.

dla siebie organ oraz wszystkie rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym, 
dołączając uzasadnienie w przypadku 
podjęcie decyzji o niezawieszeniu lub 
niewycofaniu danego instrumentu 
finansowego z obrotu.

Or. en

Poprawka 87
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.
______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 88
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [XXX].

skreślony

Or. en

Poprawka 89
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia 
konkretnych sytuacji mogących poważnie 
zaszkodzić interesom inwestorów lub 
znaczenie zaburzyć uporządkowane 
funkcjonowanie rynku, o których mowa w 
ust. 1 i 2, oraz w celu określenia kwestii 
związanych z nieujawnieniem informacji 
na temat emitenta lub instrumentu 
finansowego, o których mowa w ust. 1.

3. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia 
konkretnych sytuacji mogących poważnie 
zaszkodzić interesom inwestorów, 
zdefiniowania koncepcji „możliwie jak
najszybciej” lub znacznie zaburzyć 
uporządkowane funkcjonowanie rynku, o 
których mowa w ust. 1 i 2, oraz w celu 
określenia kwestii związanych z 
nieujawnieniem informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, o 
których mowa w ust. 1, w tym niezbędną 
procedurą uchylenia zawieszenia obrotu 
instrumentem finansowym.

Or. en

Poprawka 90
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 33 skreślony
Zawieszenie i wycofanie instrumentów z 
obrotu na OTF
1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma inwestycyjna lub operator rynku 
prowadzący OTF, którzy zawiesili lub 
wycofali z obrotu instrument finansowy, 
podawali tę decyzję do publicznej 
wiadomości, komunikowali ją rynkom 
regulowanym, MTF i innym OTF 
prowadzącym obrót tym samym 
instrumentem finansowym oraz 
przekazywali istotne informacje 
właściwemu organowi. Właściwy organ 
powiadamia właściwe organy innych 
państw członkowskich.
2. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
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określających format i moment 
przekazania i upublicznienia informacji, o 
których mowa w ust. 1.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia projektów wykonawczych 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [XXX].

Or. en

Poprawka 91
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [XXX].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*.
______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 92
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2016 
r.].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*.

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
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od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 93
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 8 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 10–
14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 94
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 11 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2016 r.].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*.

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 95
Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział IV – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Świadczenie usług przez firmy z państw 
trzecich

Świadczenie usług przez instytucje 
finansowe z państw trzecich
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Or. en

Poprawka 96
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
firma z państwa trzeciego zamierzająca 
świadczyć usługi inwestycyjne lub 
prowadzić działalność inwestycyjną, w tym 
świadczyć usługi dodatkowe, na rzecz 
klientów detalicznych na terytorium tych 
państw członkowskich, ustanowiła w Unii 
oddział.

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
instytucja finansowa z państwa trzeciego 
zamierzająca świadczyć usługi 
inwestycyjne lub prowadzić działalność 
inwestycyjną, w tym świadczyć usługi 
dodatkowe, na rzecz klientów detalicznych
lub klientów profesjonalnych w 
rozumieniu sekcji 2 załącznika II na 
terytorium tych państw członkowskich, 
ustanowiła w Unii oddział.

Or. en

Poprawka 97
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 95, w 
stosunku do państwa trzeciego, jeżeli
system prawny i nadzoru tego państwa 
trzeciego zapewnia wypełnianie przez 
firmy, którym udzielono zezwolenia w tym 
państwie trzecim, prawnie wiążących 
wymogów, które wywierają skutek 
równoważny wymogom określonym w 
niniejszej dyrektywie, w rozporządzeniu 
(UE) nr …/… [MiFIR] oraz w dyrektywie 
2006/49/WE [dyrektywa w sprawie 
adekwatności kapitałowej] i ich środkach 
wykonawczych oraz to państwo trzecie 
zapewnia równoważną wzajemną 
uznawalność ram nadzoru 
ostrożnościowego mających zastosowanie 

3. Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą sprawdzenia, o której mowa w 
art. 95 ust. 2, w stosunku do państwa 
trzeciego w celu stwierdzenia, czy system 
prawny i nadzoru tego państwa trzeciego 
zapewnia wypełnianie przez firmy, którym 
udzielono zezwolenia w tym państwie 
trzecim, prawnie wiążących wymogów, 
które wywierają skutek równoważny 
wymogom określonym w niniejszej 
dyrektywie, w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… [MiFIR] oraz w dyrektywie 
2006/49/WE i ich środkach wykonawczych 
oraz to państwo trzecie zapewnia 
równoważną wzajemną uznawalność ram 
nadzoru ostrożnościowego mających 
zastosowanie do firm inwestycyjnych, 



PE485.882v01-00 64/140 PR\895700PL.doc

PL

do firm inwestycyjnych, którym udzielono 
zezwolenia zgodnie z niniejszą dyrektywą.

którym udzielono zezwolenia zgodnie z 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 98
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) firmy świadczące usługi inwestycyjne i 
prowadzące działalność inwestycyjną w 
tym państwie trzecim podlegają 
wymogowi uzyskania zezwolenia oraz 
objęte są na bieżąco skutecznym nadzorem 
oraz systemem egzekwowania przepisów;

a) firmy inwestycyjne lub operatorzy 
rynku świadczący usługi inwestycyjne i 
prowadzący działalność inwestycyjną w 
tym państwie trzecim podlegają 
wymogowi uzyskania zezwolenia oraz 
objęci są na bieżąco skutecznym nadzorem 
oraz systemem egzekwowania przepisów;

Or. en

Poprawka 99
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) firmy świadczące usługi inwestycyjne i 
prowadzące działalność inwestycyjną w 
tym państwie trzecim podlegają 
odpowiednio wysokim wymogom 
kapitałowym oraz odpowiednim wymogom 
mającym zastosowanie do akcjonariuszy i 
członków ich organu zarządzające;

b) firmy inwestycyjne lub operatorzy 
rynku świadczący usługi inwestycyjne i 
prowadzący działalność inwestycyjną w 
tym państwie trzecim podlegają 
odpowiednio wysokim wymogom 
kapitałowym oraz odpowiednim wymogom 
mającym zastosowanie do akcjonariuszy i 
członków ich organu zarządzającego;

Or. en

Poprawka 100
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) firmy świadczące usługi inwestycyjne i 
prowadzące działalność inwestycyjną 
podlegają odpowiednim wymogom 
organizacyjnym w obszarze funkcji 
kontroli wewnętrznej;

c) firmy inwestycyjne lub operatorzy 
rynku świadczący usługi inwestycyjne i 
prowadzący działalność inwestycyjną 
podlegają odpowiednim wymogom 
organizacyjnym w obszarze funkcji 
kontroli wewnętrznej;

Or. en

Poprawka 101
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [XXX].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*. 

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 102
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 10–
14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1095/2010.

Or. en
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Poprawka 103
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2016 r.].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 104
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 105
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wymogu poświęcania wystarczająco 
dużo czasu na wykonywanie swoich 
funkcji.

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

Nie mogą sprawować jednocześnie więcej 
niż:

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

(i) jednej funkcji dyrektora 
wykonawczego; lub

(ii) czterech funkcji dyrektora 
niewykonawczego.

(ii) dwóch funkcji dyrektora 
niewykonawczego.

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

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

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

Właściwe organy mogą zezwolić 
członkowi organu zarządzającego 
operatora rynku na sprawowanie większej 
liczby funkcji dyrektorskich niż 
dopuszczają to przepisy poprzedniego 
akapitu lub zobowiązać go do 
sprawowania mniejszej liczby funkcji 
dyrektorskich, uwzględniając 
indywidualne okoliczności oraz charakter, 
skalę i złożoność działalności firmy 
inwestycyjnej.

Or. en

Poprawka 106
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ca) zapewnienia funkcjonowania 
skutecznych systemów służących 
identyfikacji konfliktów między 
operatorami rynku a rynkiem 
regulowanym lub jego członkami oraz 
zarządzania takimi konfliktami, a także 
prowadzenia i utrzymywania 
odpowiednich mechanizmów służących 
rozdzieleniu różnych funkcji biznesowych.
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Or. en

Poprawka 107
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Właściwe organy, uwzględniając charakter, 
skalę i złożoność działalności operatora 
rynku, mogą zezwolić operatorowi rynku 
na niepowoływanie osobnego komitetu ds. 
nominacji.

Właściwe organy, uwzględniając charakter, 
skalę i złożoność działalności operatora 
rynku, mogą zezwolić operatorowi rynku 
na niepowoływanie osobnego komitetu ds. 
nominacji pod warunkiem istnienia 
odpowiednio porównywalnego 
mechanizmu alternatywnego.

Or. en

Poprawka 108
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) pojęcia uczciwości, rzetelności i 
niezależnego osądu członka organu 
zarządzającego, o których mowa w ust. 1 
lit. c);

c) pojęcia uczciwości, etyczności i 
niezależność osądu poszczególnych 
członków organu zarządzającego zgodnie z 
ust. 1 lit. c), uwzględniając potencjał 
zaistnienia konfliktu interesów;

Or. en

Poprawka 109
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2014 r.].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*.

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

Or. en

Poprawka 110
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Organ zarządzający operatora rynku 
musi być wstanie zapewnić zarządzanie 
regulowanym rynkiem w należyty i 
ostrożny sposób oraz w sposób, którzy 
sprzyja integralności rynku.

skreślony

Organ zarządzający monitoruje i 
okresowo ocenia skuteczność organizacji 
rynku regulowanego i podejmuje 
odpowiednie kroki w celu wyeliminowania 
wszelkich uchybień.
Członkom organu zarządzającego 
pełniącego funkcję nadzorczą zapewnia 
się odpowiedni dostęp do informacji i 
dokumentów niezbędnych w celu 
sprawowania nadzoru nad procesem 
podejmowania decyzji przez kadrę 
kierowniczą i monitorowania tego 
procesu.

Or. en

Poprawka 111
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Właściwy organ odmawia zezwolenia, 
jeżeli nie jest pewny, czy osoby faktycznie 
kierujące działalnością rynku 
regulowanego cieszą się należycie 
nieposzlakowaną opinią lub posiadają 

7. Właściwy organ odmawia zezwolenia, 
jeżeli nie jest pewny, czy osoby faktycznie 
kierujące działalnością rynku 
regulowanego cieszą się należycie 
nieposzlakowaną opinią lub posiadają 
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odpowiednie doświadczenie lub jeżeli 
istnieją obiektywne i uzasadnione powody 
pozwalające przypuszczać, że organ 
zarządzający firmy może stwarzać 
zagrożenie dla jej skutecznego, należytego 
i ostrożnego zarządzania oraz należytego 
uwzględnienia kwestii integralności rynku.

odpowiednie doświadczenie lub jeżeli 
istnieją obiektywne i uzasadnione powody 
pozwalające przypuszczać, że organ 
zarządzający operatora rynku może 
stwarzać zagrożenie dla jej skutecznego, 
należytego i ostrożnego zarządzania oraz 
należytego uwzględnienia kwestii 
integralności rynku.

Or. en

Poprawka 112
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7a. Organ zarządzający operatora rynku 
musi być w stanie zapewnić zarządzanie 
regulowanym rynkiem w należyty i 
ostrożny sposób oraz w sposób sprzyjający 
integralności rynku.
Organ zarządzający monitoruje i 
okresowo ocenia skuteczność organizacji 
rynku regulowanego i podejmuje 
odpowiednie działania w celu 
wyeliminowania wszelkich uchybień.
Członkom organu zarządzającego 
pełniącego funkcję nadzorczą zapewnia 
się odpowiedni dostęp do informacji i 
dokumentów niezbędnych w celu 
sprawowania nadzoru nad procesem 
podejmowania decyzji przez kadrę 
kierowniczą i monitorowania tego 
procesu.
Organ zarządzający tworzy, utrzymuje i 
podaje do publicznej wiadomości 
oświadczenie w sprawie polityki i praktyk, 
z których korzysta przy wywiązywaniu się 
z wymogów niniejszego ustępu.

Or. en



PR\895700PL.doc 71/140 PE485.882v01-00

PL

Poprawka 113
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
na rynku regulowanym funkcjonowały 
skuteczne systemy, procedury i 
mechanizmy zapewniające to, by wszystkie 
zlecenia wprowadzane do systemu przez 
członka lub uczestnika były ważne przez 
co najmniej 500 milisekund.

Or. en

Poprawka 114
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany posiadał skuteczne 
systemy, procedury i mechanizmy 
umożliwiające odrzucanie zleceń, które 
przekraczają uprzednio określone progi 
wolumenu i ceny lub które są w oczywisty 
sposób błędne.

Or. en

Poprawka 115
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2a (nowy)



PE485.882v01-00 72/140 PR\895700PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany mógł czasowo 
wstrzymywać obrót w przypadku 
znacznego wahania cen instrumentu 
finansowego na tym rynku lub rynku 
pokrewnym w krótkim okresie oraz, w 
wyjątkowych przypadkach, mógł 
unieważnić, zmienić lub skorygować 
dowolną transakcję. Państwa 
członkowskie wymagają, aby rynek 
regulowany zapewniał taką kalibrację 
wstrzymania obrotu, która uwzględnia 
płynność różnych kategorii i podkategorii 
aktywów oraz była wystarczająca do 
uniknięcia poważnych zakłóceń 
właściwego zawierania transakcji. 
Państwa członkowskie dbają o to, aby 
rynek regulowany powiadamiał o 
parametrach wstrzymania obrotu oraz 
wszelkich istotnych zmianach tych 
parametrów właściwy organ, który z kolei 
powiadamia o nich EUNGiPW. 
EUNGiPW publikuje te parametry na 
swojej stronie internetowej.

Or. en

Poprawka 116
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

wskaźnika niezrealizowanych zleceń do 
liczby transakcji, które członek lub 
uczestnik rynku może wprowadzić do 
systemu, a także aby mógł spowalniać 
napływ zleceń, w przypadku ryzyka 
osiągnięcia przez jego system swojej 
maksymalnej wydajności oraz ograniczać 
minimalną wielkość (tick), o jaką może 
zmieniać się cena instrumentu na rynku. W 
szczególności państwa członkowskie 
zabraniają rynkowi regulowanemu 
udostępniania bezpośredniego dostępu 
elektronicznego przez jego członków.

Or. en

Poprawka 117
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony

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

Or. en

Poprawka 118
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 119
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynek regulowany zapewniał 
przejrzystość, uczciwość i 
niedyskryminacyjny charakter swoich 
struktur opłat oraz aby nie tworzyły one 
zachęt do składania, zmiany lub 
anulowania zleceń lub do realizowania 
transakcji w sposób przyczyniający się do 
powstawiania zakłóceń warunków 
wymiany handlowej lub nadużyć na 
rynku. W szczególności państwa 



PR\895700PL.doc 75/140 PE485.882v01-00

PL

członkowskie wymagają, aby rynek 
regulowany nakładał wyższe opłaty za 
złożenie zlecenia, które jest następnie 
anulowane, niż za zlecenie podlegające 
następnie realizacji, a także aby nakładał 
wyższe opłaty na uczestników 
składających wyższy odsetek zleceń 
anulowanych wobec zleceń 
wykonywanych w celu odzwierciedlenia 
dodatkowego obciążenia systemu. 
Państwa członkowskie zezwalają rynkowi 
regulowanemu na dostosowanie jego 
opłat za zlecenia anulowane do długości 
okresu utrzymywania zlecenia.

Or. en

Poprawka 120
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślona

Or. en

Poprawka 121
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en
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Poprawka 122
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 7 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zapewnienia rzetelności i 
niedyskryminacyjnego charakteru usług 
kolokacji i struktur opłat.

e) zapewnienia rzetelności i 
niedyskryminacyjnego charakteru usług 
kolokacji i struktur opłat oraz takich 
struktur opłat, które nie tworzą zachęt dla 
zakłóceń warunków wymiany handlowej 
lub nadużyć na rynku.

Or. en

Poprawka 123
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wymagają, aby 
operator rynku regulowanego, który 
zawiesza lub wycofuje z obrotu instrument 
finansowy, podawał tę decyzję do 
publicznej wiadomości, podawał ją do 
wiadomości innych rynków regulowanych, 
MTF i OTF prowadzących obrót tym 
samym instrumentem finansowym 
i przekazywał istotne informacje 
właściwemu organowi. Właściwy organ 
powiadamia o tym fakcie właściwe organy 
innych państw członkowskich. Państwa 
członkowskie wymagają, aby inne rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym 
również zawiesiły lub wycofały ten 
instrument finansowy z obrotu, w 
przypadku gdy powodem zawieszenia lub 
wycofania z obrotu jest nieujawnienie 
informacji na temat emitenta lub 
instrumentu finansowego, z wyjątkiem 
przypadków, w których ujawnienie tych 
informacji mogłoby poważnie zaszkodzić 

Państwa członkowskie wymagają, aby 
operator rynku regulowanego, który 
zawiesza lub wycofuje z obrotu instrument 
finansowy, podawał tę decyzję do 
publicznej wiadomości, podawał ją do 
wiadomości innych rynków regulowanych, 
MTF i OTF prowadzących obrót tym 
samym instrumentem finansowym 
i przekazywał istotne informacje 
właściwemu organowi. Właściwy organ 
powiadamia o tym fakcie właściwe organy 
innych państw członkowskich. Państwa 
członkowskie wymagają, aby inne rynki 
regulowane, MTF i OTF prowadzące obrót 
tym samym instrumentem finansowym 
również możliwie jak najszybciej zawiesiły 
lub wycofały ten instrument finansowy z 
obrotu, w przypadku gdy powodem 
zawieszenia lub wycofania z obrotu jest 
nieujawnienie informacji na temat emitenta 
lub instrumentu finansowego, z wyjątkiem 
przypadków, w których ujawnienie tych 
informacji mogłoby poważnie zaszkodzić 



PR\895700PL.doc 77/140 PE485.882v01-00

PL

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

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

Or. en

Poprawka 124
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.
______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 125
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [XXX].

skreślony

Or. en
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Poprawka 126
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia wykazu 
okoliczności mogących poważnie 
zaszkodzić interesom inwestorów lub 
znaczenie zaburzyć uporządkowane 
funkcjonowanie rynku, o których mowa w 
ust. 1 i 2, oraz w celu określenia kwestii 
związanych z nieujawnieniem informacji 
na temat emitenta lub instrumentu 
finansowego, o których mowa w ust. 1.

4. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych w celu określenia wykazu 
okoliczności mogących poważnie 
zaszkodzić interesom inwestorów, 
zdefiniowania koncepcji „możliwie jak 
najszybciej” lub znacznie zaburzyć 
uporządkowane funkcjonowanie rynku, o 
których mowa w ust. 1 i 2, oraz w celu 
określenia kwestii związanych z 
nieujawnieniem informacji na temat 
emitenta lub instrumentu finansowego, o 
których mowa w ust. 1, w tym niezbędną 
procedurą uchylenia decyzji o zawieszeniu 
obrotu instrumentem finansowym.

Or. en

Poprawka 127
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*. 

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 128
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 129
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 130
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1a. Państwa członkowskie wymagają, aby 
rynki regulowane oraz operatorzy MTF i 
OTF, którzy dopuszczają do obrotu 
pochodne instrumenty towarowe lub 
prowadzą obrót tymi instrumentami, 
również stosowali takie inne środki 
ograniczające pozycję, które są niezbędne 
dla zapewnienia niezakłóconego 
funkcjonowania rynków, a w 
szczególności ograniczenia potencjału 
manipulowania rynkiem instrumentów 
pochodnych lub instrumentów bazowych 
przez właścicieli dużych pozycji, oraz 
zapewnienia tego, by uczestnicy rynku 
dysponowali mechanizmami niezbędnymi 
do fizycznego wykonania kontraktu, o ile 
to konieczne. Takie środki ograniczające 
obejmują możliwość zobowiązania 
członków lub uczestników przez system 
obrotu do likwidacji lub ograniczenia 
pozycji.

Or. en

Poprawka 131
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Rynki regulowane, MTF i OTF 
przekazują swojemu właściwemu organowi 
szczegółowe informacje na temat tych 
limitów lub mechanizmów. Właściwy 

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

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

Or. en

Poprawka 132
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony

Or. en

Poprawka 133
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3a (nowy)



PE485.882v01-00 82/140 PR\895700PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3a. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia pułapu liczby kontraktów, 
jakie dana osoba może zawrzeć w 
określonym przedziale czasowym, oraz 
dodatkowych środków ograniczających 
potrzebnych dla zapewnienia 
niezakłóconego funkcjonowania rynków, 
a także warunków wyłączeń i określania, 
kiedy pozycje obiektywnie ograniczają 
ryzyko bezpośrednio związane z 
działalnością handlową odnoszącą się do 
danego towaru. Przy ustalaniu limitów 
uwzględnia się warunki, o których mowa 
w ust. 1, konieczność odpowiedniego 
rozróżnienia między towarami i 
kategoriami uczestników rynku oraz 
limity ustalone przez rynki regulowane, 
MTF i OTF.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
_____________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 134
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Właściwe organy nie nakładają limitów 
ani nie wprowadzają alternatywnych 

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

Or. en
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Poprawka 135
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [XXX].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.

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

Or. en

Poprawka 136
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
wykonawczych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

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

Or. en

Poprawka 137
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony
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Or. en

Poprawka 138
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5a. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
określających środki ustanawiające 
wymóg przesyłania EUNGiPW wszystkich 
sprawozdań, o których mowa w ust. 1 lit. 
a), co tydzień w określonym terminie w 
celu ich scentralizowanej publikacji przez 
ten urząd.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia projektów wykonawczych 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 139
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 63 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji projekty 
regulacyjnych standardów technicznych, o 
których mowa w akapicie pierwszym, do 
dnia […].

EUNGiPW przedstawia Komisji projekt 
regulacyjnych standardów technicznych, o 
których mowa w akapicie pierwszym, do 
dnia ...*.

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

Or. en

Poprawka 140
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 63 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2016 r.].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 141
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 64 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) poważnie i systematycznie narusza 
przepisy niniejszej dyrektywy.

d) poważnie lub systematycznie narusza 
przepisy niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 142
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 65 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. EUNGiPW opracowuje wytyczne na 
potrzeby oceny stosowności członków 
organu zarządzającego, o którym mowa w 
ust. 1, uwzględniając różne pełnione przez 

2. EUNGiPW opracowuje do dnia …*
wytyczne na potrzeby oceny stosowności 
członków organu zarządzającego, o którym 
mowa w ust. 1, uwzględniając różne 
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nich role i funkcje. pełnione przez nich role i funkcje oraz 
potrzebę uniknięcia konfliktu interesów 
między członkami organu zarządzającego 
oraz użytkownikami APA, CTM lub ARM.

_________________

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

Or. en

Poprawka 143
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwo członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby APA stosował lub 
utrzymywał skuteczne rozwiązania 
administracyjne mające na celu 
zapobieganie sprzeczności interesów w 
stosunku do swoich klientów.

2. Państwo członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby APA stosował lub 
utrzymywał skuteczne rozwiązania 
administracyjne mające na celu 
zapobieganie sprzeczności interesów w 
stosunku do swoich klientów. W 
szczególności APA będący również 
operatorem rynku lub firmą inwestycyjną 
traktuje wszystkie gromadzone informacje 
w sposób niedyskryminujący oraz stosuje i 
utrzymuje stosowne rozwiązania mające 
na celu rozdzielenie poszczególnych
funkcji biznesowych.

Or. en

Poprawka 144
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji projekty 
regulacyjnych standardów technicznych, o 
których mowa w akapicie pierwszym, do 
dnia […].

EUNGiPW przedstawia Komisji projekt 
regulacyjnych standardów technicznych, o 
których mowa w akapicie pierwszym, do 
dnia ...*.
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______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 145
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) system obrotu, w którym zrealizowano 
daną transakcję, a w innym przypadku kod 
„OTC”;

g) system obrotu lub podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
w którym zrealizowano daną transakcję, a 
w innym przypadku kod „OTC”;

Or. en

Poprawka 146
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) system obrotu, w którym zrealizowano 
daną transakcję, a w innym przypadku kod 
„OTC”;

g) system obrotu lub podmiot 
systematycznie internalizujący transakcje, 
w którym zrealizowano daną transakcję, a 
w innym przypadku kod „OTC”;

Or. en

Poprawka 147
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji projekty 
regulacyjnych standardów technicznych, o 
których mowa w akapicie pierwszym, do 
dnia […] w odniesieniu do informacji 

EUNGiPW przedstawia Komisji projekty 
regulacyjnych standardów technicznych, o 
których mowa w akapicie pierwszym, do 
dnia …* w odniesieniu do informacji 
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publikowanych zgodnie z art. 5 i 19 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR] 
oraz do dnia […] w odniesieniu do 
informacji publikowanych zgodnie z art. 9 
i 20 rozporządzenia (UE) nr …/… 
[MiFIR].

publikowanych zgodnie z art. 5 i 19 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR] 
oraz do dnia …** w odniesieniu do 
informacji publikowanych zgodnie z art. 9 
i 20 rozporządzenia (UE) nr …/… 
[MiFIR].

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
** Dz.U.: należy wstawić datę: 18 
miesięcy od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 148
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 149
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 8 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

d) inne środki zapewniające spójność 
danych publikowanych przez różne CTP 
oraz możliwość ich wykorzystania na 
potrzeby zestawienia i powiązania z 
podobnymi danymi pochodzącymi z 
innych źródeł, a także agregacji na 
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innych źródeł. szczeblu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 150
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwo członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby ARM stosował lub 
utrzymywał skuteczne rozwiązania 
administracyjne mające na celu 
zapobieganie sprzeczności interesów w 
stosunku do swoich klientów.

2. Państwo członkowskie pochodzenia 
wymaga, aby ARM stosował lub 
utrzymywał skuteczne rozwiązania 
administracyjne mające na celu 
zapobieganie sprzeczności interesów w 
stosunku do swoich klientów. W 
szczególności ARM będący również 
operatorem rynku lub firmą inwestycyjną 
traktuje wszystkie gromadzone informacje 
w sposób niedyskryminacyjny oraz stosuje 
i utrzymuje stosowne rozwiązania mające 
na celu rozdzielenie poszczególnych 
funkcji biznesowych.

Or. en

Poprawka 151
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Właściwe organy określone w ust. 1 są 
organami publicznymi, bez uszczerbku dla 
możliwości powierzania obowiązków 
innym podmiotom, jeżeli jest to wyraźnie 
przewidziane w art. 23 ust. 4.

Właściwe organy określone w ust. 1 są 
organami publicznymi, bez uszczerbku dla 
możliwości powierzania obowiązków 
innym podmiotom, jeżeli jest to wyraźnie 
przewidziane w art. 29 ust. 4.

Or. en
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Poprawka 152
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli do wprowadzenia w życie przepisu 
niniejszej dyrektywy państwo 
członkowskie wyznacza więcej niż jeden 
właściwy organ, należy jasno ustalić 
właściwe dla nich role i powinny one ściśle 
ze sobą współpracować.

Jeżeli do wprowadzenia w życie przepisu 
niniejszej dyrektywy lub rozporządzenia 
(UE) nr …/… [MiFIR] państwo 
członkowskie wyznacza więcej niż jeden 
właściwy organ, należy jasno ustalić 
właściwe dla nich role i powinny one ściśle 
ze sobą współpracować.

Or. en

Poprawka 153
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Każde państwo członkowskie wymaga, aby 
współpraca ta miała również miejsce 
między organami właściwymi do celów 
niniejszej dyrektywy a właściwymi 
organami odpowiedzialnymi w tym 
państwie członkowskim za nadzorowanie 
instytucji kredytowych i innych instytucji 
finansowych, funduszy emerytalnych, 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe, 
pośredników ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych i zakładów 
ubezpieczeń.

Każde państwo członkowskie wymaga, aby 
współpraca ta miała również miejsce 
między organami właściwymi do celów 
niniejszej dyrektywy lub rozporządzenia 
(UE) nr …/… [MiFIR] a właściwymi 
organami odpowiedzialnymi w tym 
państwie członkowskim za nadzorowanie 
instytucji kredytowych i innych instytucji 
finansowych, funduszy emerytalnych, 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe, 
pośredników ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych i zakładów 
ubezpieczeń.

Or. en

Poprawka 154
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) dostępu do wszelkiego rodzaju 
dokumentów, w dowolnej formie, które są 
istotne z punktu widzenia wykonywania 
zadań z zakresu nadzoru, i otrzymywania 
ich duplikatów;

a) dostępu do wszelkiego rodzaju 
dokumentów, w dowolnej formie, w tym 
rejestrów, o których mowa w art. 16 ust. 7, 
które są istotne z punktu widzenia 
wykonywania zadań z zakresu nadzoru, i 
otrzymywania ich duplikatów;

Or. en

Poprawka 155
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) żądania wydania rejestrów połączeń 
telefonicznych i rejestrów przesyłu danych 
w posiadaniu firm inwestycyjnych, jeżeli 
istnieje uzasadnione podejrzenie, że te 
rejestry dotyczące przedmiotu dochodzenia 
mogą mieć znaczenie dla udowodnienia 
naruszenia przez firmę inwestycyjną 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy; rejestry te nie obejmują jednak 
treści wiadomości, których dotyczą;

d) żądania wydania rejestrów połączeń 
telefonicznych i rejestrów przesyłu danych
lub równoważnych rejestrów, o których 
mowa w art. 16 ust. 7, w posiadaniu firm 
inwestycyjnych, jeżeli istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że te rejestry dotyczące 
przedmiotu dochodzenia mogą mieć 
znaczenie dla udowodnienia naruszenia 
przez firmę inwestycyjną obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy; 
rejestry te obejmują jednak wyłącznie treść
wiadomości, których dotyczą, o ile 
wydanie takich rejestrów jest zgodne z 
obowiązującymi w prawie Unii i prawie 
krajowym środkami ochrony danych;

Or. en

Poprawka 156
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli żądanie wydania rejestrów 
połączeń telefonicznych i rejestrów 

3. Jeżeli żądanie wydania rejestrów 
połączeń telefonicznych i rejestrów 
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przesyłu danych, o których mowa w ust. 2 
lit. d), wymaga uzyskania zezwolenia 
organu sądowego zgodnie z przepisami 
krajowego prawa, występuje się o wydanie 
tego zezwolenia. O wydanie tego 
zezwolenia można również wystąpić 
zapobiegawczo.

przesyłu danych w formie określonej w 
art. 16 ust. 7, o których mowa w ust. 2 lit. 
d), wymaga uzyskania zezwolenia organu 
sądowego zgodnie z przepisami krajowego 
prawa, występuje się o wydanie tego 
zezwolenia. O wydanie tego zezwolenia 
można również wystąpić zapobiegawczo.

Or. en

Poprawka 157
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Właściwym organom przyznaje się 
wszelkie środki prawne w zakresie nadzoru 
niezbędne do wypełniania ich funkcji. W 
granicach przewidzianych przez ich 
krajowe ramy prawne właściwe organy 
stosują środki prawne dające im prawo 
do:

1. Właściwym organom przyznaje się 
wszelkie środki prawne w zakresie nadzoru 
niezbędne do wypełniania ich funkcji. W 
granicach przewidzianych przez ich 
krajowe ramy prawne właściwe organy są 
uprawnione przynajmniej do:

Or. en

Poprawka 158
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 1 – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ha) żądania wypłaty odszkodowania lub 
podjęcia innych działań naprawczych w 
celu skorygowania wszelkich strat 
finansowych lub innych szkód 
poniesionych przez inwestora w wyniku 
praktyki lub postępowania sprzecznego z 
niniejszą dyrektywą lub rozporządzeniem 
(UE) nr …/… [MiFIR].

Or. en
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Poprawka 159
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie przedstawiają 
EUNGiPW co roku zbiorcze informacje 
o wszystkich środkach administracyjnych 
i sankcjach zastosowanych zgodnie z ust. 1 
i 2.

3. Państwa członkowskie przedstawiają 
EUNGiPW co roku zbiorcze informacje 
o wszystkich środkach administracyjnych 
i sankcjach zastosowanych zgodnie z ust. 1 
i 2. EUNGiPW publikuje te informacje w 
sprawozdaniu rocznym.

Or. en

Poprawka 160
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5a. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
dotyczących procedur i form 
przekazywania informacji, o których 
mowa w niniejszym artykule.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania wykonawczych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 161
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przepisy niniejszego artykułu mają 
zastosowanie w następujących 
przypadkach:

1. Przepisy niniejszego artykułu mają 
zastosowanie przynajmniej w 
następujących przypadkach:

Or. en

Poprawka 162
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

l) firma inwestycyjna wielokrotnie nie 
przekazała informacji lub sprawozdań 
klientom oraz nie wypełniała obowiązku 
oceny odpowiedniości lub stosowności 
zgodnie z przepisami krajowego prawa 
wdrażającymi art. 24 i 25;

l) firma inwestycyjna nie przekazała 
informacji lub sprawozdań klientom oraz 
nie wypełniała obowiązku oceny 
odpowiedniości lub stosowności zgodnie z 
przepisami krajowego prawa wdrażającymi 
art. 24 i 25;

Or. en

Poprawka 163
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

n) firma inwestycyjna, realizując zlecenia, 
wielokrotnie nie uzyskała dla klientów 
możliwie najlepszych wyników oraz nie 
wprowadziła rozwiązań zgodnie z 
przepisami krajowego prawa wdrażającymi 
art. 27 i 28;

n) firma inwestycyjna, realizując zlecenia, 
nie uzyskała dla klientów możliwie 
najlepszych wyników oraz nie 
wprowadziła rozwiązań zgodnie z 
przepisami krajowego prawa wdrażającymi 
art. 27 i 28;

Or. en
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Poprawka 164
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera ra) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ra) organ zarządzający dostawcy usług w 
zakresie danych nie wywiązał się ze 
swoich obowiązków zgodnie z art. 65;

Or. en

Poprawka 165
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera rb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

rb) APA, CTP lub ARM nie spełniły 
swoich wymogów organizacyjnych 
zgodnie z art. 66, 67 lub 68;

Or. en

Poprawka 166
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera s)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

s) rynek regulowany, operator rynku lub 
firma inwestycyjna wielokrotnie nie podali 
do publicznej wiadomości informacji 
zgodnie z art. 3, 5, 7 lub 9 rozporządzenia 
nr …/… (UE) [MiFIR];

s) rynek regulowany, operator rynku lub 
firma inwestycyjna nie podali do 
publicznej wiadomości informacji zgodnie 
z art. 3, 5, 7 lub 9 rozporządzenia nr …/… 
(UE) [MiFIR];

Or. en

Poprawka 167
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera t)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

t) firma inwestycyjna wielokrotnie nie 
podała do publicznej wiadomości 
informacji zgodnie z art. 13, 17, 19 i 20 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR];

t) firma inwestycyjna nie podała do 
publicznej wiadomości informacji zgodnie 
z art. 13, 17, 19 i 20 rozporządzenia (UE) 
nr …/… [MiFIR];

Or. en

Poprawka 168
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera u)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

u) firma inwestycyjna wielokrotnie nie 
zgłosiła transakcji właściwym organom 
zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 
…/… [MiFIR];

u) firma inwestycyjna nie zgłosiła 
transakcji właściwym organom zgodnie z 
art. 23 rozporządzenia (UE) nr …/… 
[MiFIR];

Or. en

Poprawka 169
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – litera z)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

z) firma inwestycyjna prowadzi marketing, 
dystrybucję lub sprzedaż instrumentów 
finansowych lub działalność finansową 
określonego rodzaju lub stosuje daną 
praktykę z naruszeniem zakazów lub 
ograniczeń nałożonych na podstawie art. 
32 rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR].

z) firma inwestycyjna prowadzi marketing, 
dystrybucję lub sprzedaż instrumentów 
finansowych lub działalność finansową 
określonego rodzaju lub stosuje daną 
praktykę z naruszeniem zakazów lub 
ograniczeń nałożonych na podstawie art. 
31 lub 32 rozporządzenia (UE) nr …/… 
[MiFIR].

Or. en
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Poprawka 170
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) w przypadku osoby fizycznej, 
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 5 000 000 EUR
lub, w państwie członkowskim, w którym 
euro nie jest walutą urzędową, 
równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień wejścia niniejszej 
dyrektywy w życie;

f) w przypadku osoby fizycznej, 
administracyjne sankcje finansowe w 
maksymalnej wysokości 10 000 000 EUR
lub, w państwie członkowskim, w którym 
euro nie jest walutą urzędową, 
równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień wejścia niniejszej 
dyrektywy w życie;

Or. en

Poprawka 171
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy możliwe jest ustalenie 
kwoty korzyści uzyskanych w wyniku 
naruszenia, państwa członkowskie 
zapewniają stosowanie sankcji 
finansowych w maksymalnej wysokości 
nie niższej niż dwukrotność kwoty tych 
korzyści.

skreślony

Or. en

Poprawka 172
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2a. Państwa członkowskie mogą 
upoważnić właściwe organy do nałożenia 
dodatkowych rodzajów sankcji lub do 
nałożenia sankcji przekraczających kwoty 
określone w ust. 2 lit. e), f) i g), pod 
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warunkiem że są one zgodne z art. 76.

Or. en

Poprawka 173
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2b. Państwa członkowskie upoważniają 
właściwe organy do nałożenia 
skutecznych, proporcjonalnych i 
odstraszających sankcji za naruszanie 
postanowień niniejszej dyrektywy oraz 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR], 
innych niż określone w ust. 1.

Or. en

Poprawka 174
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. EUNGiPW wydaje wytyczne 
przeznaczone dla właściwych organów 
zgodnie z art. 16 rozporządzenia nr (UE) nr 
1095/2010 dotyczące rodzajów środków i 
sankcji administracyjnych oraz wysokości 
administracyjnych sankcji finansowych.

2. EUNGiPW wydaje do dnia …* 
wytyczne przeznaczone dla właściwych 
organów zgodnie z art. 16 rozporządzenia 
nr (UE) nr 1095/2010 dotyczące rodzajów 
środków i sankcji administracyjnych oraz 
wysokości administracyjnych sankcji 
finansowych.
__________________

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

Or. en
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Poprawka 175
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2a. Postanowienia niniejszego artykułu 
nie naruszają prawa właściwego organu 
do nałożenia sankcji karnych, o ile ma on 
takie uprawnienia na mocy 
ustawodawstwa krajowego. Wszelkie 
nałożone sankcje karne uwzględnia się 
przy określaniu rodzaju i wielkości 
jakichkolwiek nakładanych dodatkowo 
sankcji administracyjnych.

Or. en

Poprawka 176
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 78

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 78 skreślony
Przekazywania EUNGiPW informacji 
dotyczących sankcji
1. Państwa członkowskie przekazują 
EUNGiPW co roku zbiorczą informację 
o wszystkich środkach i sankcjach 
administracyjnych zastosowanych zgodnie 
z art. 73. EUNGiPW publikuje te 
informacje w sprawozdaniu rocznym.
2. Jeżeli właściwy organ ujawni 
publicznie środek administracyjny lub 
sankcję administracyjną, powiadamia o 
tym jednocześnie EUNGiPW. Jeżeli 
podana do wiadomości publicznej sankcja 
administracyjna lub środek 
administracyjny dotyczy firmy 
inwestycyjnej, EUNGiPW dodaje 
wzmiankę o opublikowanej sankcji w 
wykazie firm inwestycyjnych 
ustanowionym zgodnie z art. 5 ust. 3.
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3. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
dotyczących procedur i form 
przekazywania informacji, o których 
mowa w niniejszym artykule.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia projektów wykonawczych 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [XX].

Or. en

Poprawka 177
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
właściwe organy, wszystkie osoby, które 
pracują lub pracowały dla właściwych 
organów lub podmiotów, którym 
powierzono zadania na podstawie art. 69 
ust. 2, a także audytorzy i biegli wskazani 
przez właściwe organy, są związane 
obowiązkiem zachowania tajemnicy 
zawodowej. Nie mogą ujawniać żadnych 
informacji poufnych, w których posiadanie 
osoby te mogą wejść w trakcie pełnienia 
swoich obowiązków, chyba że w formie 
skrótowej lub zbiorczej, która 
uniemożliwia zidentyfikowanie 
poszczególnych firm inwestycyjnych, 
operatorów rynku, rynków regulowanych 
lub innych osób, bez uszczerbku dla 
wymogów określonych w przepisach 
krajowego prawa karnego lub innych 
przepisów niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
właściwe organy, wszystkie osoby, które 
pracują lub pracowały dla właściwych 
organów lub podmiotów, którym 
powierzono zadania na podstawie art. 69 
ust. 2, a także audytorzy i biegli wskazani 
przez właściwe organy, są związane 
obowiązkiem zachowania tajemnicy 
zawodowej. Nie mogą ujawniać żadnych 
informacji poufnych, w których posiadanie 
osoby te mogą wejść w trakcie pełnienia 
swoich obowiązków, chyba że w formie 
skrótowej lub zbiorczej, która 
uniemożliwia zidentyfikowanie 
poszczególnych firm inwestycyjnych, 
operatorów rynku, rynków regulowanych 
lub innych osób, bez uszczerbku dla 
wymogów określonych w przepisach 
krajowego prawa karnego lub innych 
przepisów niniejszej dyrektywy lub 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR].

Or. en
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Poprawka 178
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Bez uszczerbku dla wymogów 
określonych w przepisach krajowego 
prawa karnego, właściwe organy, organy 
lub osoby fizyczne i prawne inne niż 
właściwe organy, uzyskujące poufne 
informacje na mocy niniejszej dyrektywy, 
mogą wykorzystywać te informacje 
wyłącznie do wykonywania obowiązków 
oraz pełnienia funkcji, w przypadku 
właściwych organów, w zakresie 
stosowania niniejszej dyrektywy lub 
w przypadku innych władz, organów lub 
osób fizycznych i prawnych do celów, do 
których przekazano im takie informacje lub 
w kontekście postępowania 
administracyjnego lub sądowego 
odnoszącego się do wykonywania 
powierzonych im funkcji. Jednakże jeżeli 
właściwy organ lub inny organ, instytucja 
lub osoby przekazujące informacje 
wyrażają na to zgodę, organ otrzymujący 
informacje może je wykorzystać do innych 
celów.

3. Bez uszczerbku dla wymogów 
określonych w przepisach krajowego
prawa karnego, właściwe organy, organy 
lub osoby fizyczne i prawne inne niż 
właściwe organy, uzyskujące poufne 
informacje na mocy niniejszej dyrektywy
lub rozporządzenia (UE) nr …/… 
[MiFIR], mogą wykorzystywać te 
informacje wyłącznie do wykonywania 
obowiązków oraz pełnienia funkcji, 
w przypadku właściwych organów, 
w zakresie stosowania niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (UE) nr 
…/… [MiFIR] lub w przypadku innych 
władz, organów lub osób fizycznych 
i prawnych do celów, do których 
przekazano im takie informacje lub 
w kontekście postępowania 
administracyjnego lub sądowego 
odnoszącego się do wykonywania 
powierzonych im funkcji. Jednakże jeżeli 
właściwy organ lub inny organ, instytucja 
lub osoby przekazujące informacje 
wyrażają na to zgodę, organ otrzymujący
informacje może je wykorzystać do innych 
celów.

Or. en

Poprawka 179
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wszelkie poufne informacje otrzymane, 
wymieniane lub przekazywane na mocy 
niniejszej dyrektywy podlegają warunkom 

4. Wszelkie poufne informacje otrzymane, 
wymieniane lub przekazywane na mocy 
niniejszej dyrektywy lub rozporządzenia 
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tajemnicy zawodowej ustanowionym w 
niniejszym artykule. Niemniej jednak 
artykuł ten nie zabrania właściwym 
organom wymieniania lub przekazywania 
poufnych informacji zgodnie z niniejszą 
dyrektywą i innymi dyrektywami 
mającymi zastosowanie do firm 
inwestycyjnych, instytucji kredytowych, 
funduszy emerytalnych, UCITS, 
pośredników ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych, zakładów ubezpieczeń, 
rynków regulowanych lub operatorów 
rynku, albo innych, za zgodą właściwego 
organu lub innego organu, lub instytucji, 
albo osób fizycznych lub prawnych, które 
przekazują te informacje.

(UE) nr …/… [MiFIR] podlegają 
warunkom tajemnicy zawodowej 
ustanowionym w niniejszym artykule. 
Niemniej jednak artykuł ten nie zabrania 
właściwym organom wymieniania lub 
przekazywania poufnych informacji 
zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
rozporządzeniem (UE) nr …/… [MiFIR]
i innymi dyrektywami lub 
rozporządzeniami mającymi zastosowanie 
do firm inwestycyjnych, instytucji 
kredytowych, funduszy emerytalnych, 
UCITS, pośredników ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych, zakładów ubezpieczeń, 
rynków regulowanych lub operatorów 
rynku, albo innych, za zgodą właściwego 
organu lub innego organu, lub instytucji, 
albo osób fizycznych lub prawnych, które 
przekazują te informacje.

Or. en

Poprawka 180
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Właściwe organy poszczególnych państw 
członkowskich współpracują ze sobą 
w każdym przypadku, gdy jest to 
niezbędne do celów wykonywania 
powierzonych im obowiązków, korzystając 
z uprawnień wymienionych w niniejszej 
dyrektywie lub prawie krajowym.

Właściwe organy poszczególnych państw 
członkowskich współpracują ze sobą 
w każdym przypadku, gdy jest to 
niezbędne do celów wykonywania 
powierzonych im obowiązków, korzystając 
z uprawnień wymienionych w niniejszej 
dyrektywie lub w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… [MiFIR] lub prawie krajowym.

Or. en

Poprawka 181
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Aby ułatwić i przyspieszyć współpracę, 
a w szczególności wymianę informacji, 
państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ pełniący rolę punktu 
kontaktowego do celów niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie 
przekazują Komisji, EUNGiPW 
i pozostałym państwom członkowskim 
nazwy organów wyznaczonych do 
otrzymywania wniosków o wymianę 
informacji lub współpracę na mocy 
niniejszego ustępu. EUNGiPW publikuje 
wykaz tych organów i aktualizuje go za 
pośrednictwem swojej strony internetowej.

Aby ułatwić i przyspieszyć współpracę, 
a w szczególności wymianę informacji, 
państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ pełniący rolę punktu 
kontaktowego do celów niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (UE) nr 
…/… [MiFIR]. Państwa członkowskie 
przekazują Komisji, EUNGiPW 
i pozostałym państwom członkowskim 
nazwy organów wyznaczonych do 
otrzymywania wniosków o wymianę 
informacji lub współpracę na mocy 
niniejszego ustępu. EUNGiPW publikuje 
wykaz tych organów i aktualizuje go za 
pośrednictwem swojej strony internetowej.

Or. en

Poprawka 182
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli właściwy organ ma uzasadnione 
powody do przypuszczenia, że działania 
sprzeczne z przepisami niniejszej 
dyrektywy, prowadzone przez podmioty 
niepodlegające ich nadzorowi, są lub były 
realizowane na terytorium innego państwa 
członkowskiego, powiadamiają o tym jak 
najbardziej szczegółowo właściwy organ 
innego państwa członkowskiego 
i EUNGiPW. Powiadomiony właściwy 
organ podejmuje stosowne działania. 
Informuje on właściwy organ, który 
dokonał powiadomienia, i EUNGiPW 
o wynikach działań, a także, o ile to 
możliwe, o istotnych skutkach 
przejściowych. Ustęp ten stosuje się bez 
uszczerbku dla uprawnień właściwego 
organu, który dokonał powiadomienia.

4. Jeżeli właściwy organ ma uzasadnione 
powody do przypuszczenia, że działania 
sprzeczne z przepisami niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (UE) nr 
…/… [MiFIR], prowadzone przez 
podmioty niepodlegające ich nadzorowi, są 
lub były realizowane na terytorium innego 
państwa członkowskiego, powiadamiają 
o tym jak najbardziej szczegółowo 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego i EUNGiPW. 
Powiadomiony właściwy organ podejmuje 
stosowne działania. Informuje on właściwy 
organ, który dokonał powiadomienia, 
i EUNGiPW o wynikach działań, a także, 
o ile to możliwe, o istotnych skutkach 
przejściowych. Ustęp ten stosuje się bez 
uszczerbku dla uprawnień właściwego 
organu, który dokonał powiadomienia.
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Or. en

Poprawka 183
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych, 
by ustanawiać standardowe formularze, 
szablony i procedury do celów realizacji 
uzgodnień dotyczących współpracy 
zgodnie z ust. 2.

8. EUNGiPW opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych, 
by ustanawiać standardowe formularze, 
szablony i procedury do celów realizacji 
uzgodnień dotyczących współpracy 
zgodnie z ust. 2.

Or. en

Poprawka 184
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2016 r.].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 185
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Współpraca między właściwymi organami 
w zakresie nadzoru, weryfikacji lub 
dochodzeń na miejscu
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Poprawka 186
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2016 r.].

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

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 187
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2016 r.].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 188
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Właściwe organy państwa 
członkowskiego wyznaczone do celów 
niniejszej dyrektywy jako punkty 

1. Właściwe organy państwa 
członkowskiego wyznaczone do celów 
niniejszej dyrektywy i rozporządzenia 
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kontaktowe zgodnie z art. 83 ust. 1 
bezzwłocznie dostarczają sobie nawzajem 
informacji niezbędnych do celów 
wykonania obowiązków właściwych 
organów wyznaczonych zgodnie z art. 69 
ust. 1 i wymienionych w przepisach 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy.

(UE) nr …/… [MiFIR] jako punkty 
kontaktowe zgodnie z art. 83 ust. 1 
bezzwłocznie dostarczają sobie nawzajem 
informacji niezbędnych do celów 
wykonania obowiązków właściwych 
organów wyznaczonych zgodnie z art. 69 
ust. 1 i wymienionych w przepisach 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy 
lub rozporządzenia (UE) nr …/… 
[MiFIR].

Or. en

Poprawka 189
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Właściwe organy wymieniające informacje 
z innymi właściwymi organami na 
podstawie niniejszej dyrektywy mogą 
wskazać w momencie przekazywania 
takich informacji, że informacji tych nie 
można ujawniać bez ich wyraźnej zgody, 
w którym to przypadku informacje te 
można wymieniać wyłącznie do celów, na 
które organy te wyraziły zgodę.

Właściwe organy wymieniające informacje 
z innymi właściwymi organami na 
podstawie niniejszej dyrektywy lub 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR] 
mogą wskazać w momencie 
przekazywania takich informacji, że 
informacji tych nie można ujawniać bez 
ich wyraźnej zgody, w którym to 
przypadku informacje te można wymieniać 
wyłącznie do celów, na które organy te 
wyraziły zgodę.

Or. en

Poprawka 190
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2016 r.].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.

______________
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* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 191
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Ani niniejszy artykuł ani art. 81 lub 92 
nie stanowią przeszkody dla właściwego 
organu do przekazywania EUNGiPW, 
Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 
Systemowego (zwanej dalej „ERRS”), 
bankom centralnym, Europejskiemu 
Systemowi Banków Centralnych oraz 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, 
w ramach ich kompetencji jako władz 
monetarnych oraz, w stosownych 
przypadkach, innym organom publicznym 
odpowiedzialnym za nadzorowanie 
systemów płatniczych i rozliczeniowych, 
informacji poufnych na potrzeby 
wykonania ich zadań; podobnie takie 
organy lub podmioty nie są 
powstrzymywane przed przekazywaniem 
właściwym organom informacji, których 
mogą one potrzebować do celów 
wykonywania funkcji przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie.

5. Ani niniejszy artykuł ani art. 81 lub 92 
nie stanowią przeszkody dla właściwego 
organu do przekazywania EUNGiPW, 
Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 
Systemowego (zwanej dalej „ERRS”), 
bankom centralnym, Europejskiemu 
Systemowi Banków Centralnych oraz 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, 
w ramach ich kompetencji jako władz 
monetarnych oraz, w stosownych 
przypadkach, innym organom publicznym 
odpowiedzialnym za nadzorowanie 
systemów płatniczych i rozliczeniowych, 
informacji poufnych na potrzeby 
wykonania ich zadań; podobnie takie 
organy lub podmioty nie są 
powstrzymywane przed przekazywaniem 
właściwym organom informacji, których 
mogą one potrzebować do celów 
wykonywania funkcji przewidzianych 
w niniejszej dyrektywie lub w 
rozporządzeniu (UE) nr …/… [MiFIR].

Or. en

Poprawka 192
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

-a) o współpracę, zgodnie z art. 83;
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Or. en

Poprawka 193
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

-a) takie dochodzenie, weryfikacja na 
miejscu, działanie nadzorcze lub wymiana 
informacji może szkodliwie wpłynąć na 
suwerenność, bezpieczeństwo lub 
porządek publiczny danego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 194
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 88 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia [31 grudnia 2016 r.].

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 195
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Właściwe organy niezwłocznie udzielają 
EUNGiPW wszelkich informacji 
niezbędnych mu do wypełniania jego 
obowiązków wynikających z niniejszej 

2. Właściwe organy niezwłocznie udzielają 
EUNGiPW wszelkich informacji 
niezbędnych mu do wypełniania jego 
obowiązków wynikających z niniejszej 
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dyrektywy i zgodnie z art. 35 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

dyrektywy i rozporządzenia (UE) nr …/… 
[MiFIR] i zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 196
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 91a
Ochrona danych

W procesie przetwarzania danych 
osobowych przez państwa członkowskie w 
ramach niniejszej dyrektywy i 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR] 
właściwe władze stosują postanowienia 
dyrektywy 95/46/WE oraz ustawodawstwo 
krajowe wdrażające tę dyrektywę. W 
procesie przetwarzania danych osobowych 
przez EUNGiPW w ramach niniejszej 
dyrektywy i rozporządzenia (UE) nr …/… 
[MiFIR] EUNGiPW stosuje przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Or. en

Poprawka 197
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjęcia aktów delegowanych w 
odniesieniu do art. 2 ust. 3, art. 4 ust. 1, 
art. 4 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 16 ust. 12, 
art. 17 ust. 6, art. 23 ust. 3, art. 24 ust. 8, 
art. 25 ust. 6, art. 27 ust. 7, art. 28 ust. 3, 
art. 30 ust. 5, art. 32 ust. 3, art. 35 ust. 8, 
art. 44 ust. 4, art. 51 ust. 7, art. 52 ust. 6, 

Zgodnie z art. 94 Komisja jest uprawniona 
do przyjęcia aktów delegowanych w 
odniesieniu do art. 2 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 
13 ust. 1, art. 16 ust. 12, art. 17 ust. 6, art. 
23 ust. 3, art. 24 ust. 8, art. 25 ust. 6, art. 27 
ust. 7, art. 28 ust. 3, art. 30 ust. 5, art. 32 
ust. 3, art. 35 ust. 8, art. 44 ust. 4, art. 51 
ust. 7, art. 52 ust. 6, art. 53 ust. 4, art. 60 
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art. 53 ust. 4, art. 59 ust. 3, art. 60 ust. 5, 
art. 66 ust. 6, art. 66 ust. 7, art. 67 ust. 3, 
art. 67 ust. 7, art. 67 ust. 8, art. 68 ust. 5,
art. 83 ust. 7 i art. 99 ust. 2.

ust. 5, art. 66 ust. 6, art. 66 ust. 7, art. 67 
ust. 3, art. 67 ust. 7, art. 67 ust. 8, art. 68 
ust. 5 i art. 83 ust. 7.

Or. en

Poprawka 198
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
93 wchodzi w życie wyłącznie w 
przypadku nie wyrażenia sprzeciwu przez 
Parlament Europejski lub Radę w terminie 
2 miesięcy od daty zawiadomienia o tym 
akcie Parlamentu Europejskiego i Rady lub 
też jeśli przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrażać sprzeciwu. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o 2 miesiące.

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
2 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 16 
ust. 12, art. 17 ust. 6, art. 23 ust. 3, art. 24 
ust. 8, art. 25 ust. 6, art. 27 ust. 7, art. 28 
ust. 3, art. 30 ust. 5, art. 32 ust. 3, art. 35 
ust. 8, art. 44 ust. 4, art. 51 ust. 7, art. 52 
ust. 6, art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 5, art. 66 
ust. 6, art. 66 ust. 7, art. 67 ust. 3, art. 67 
ust. 7, art. 67 ust. 8, art. 68 ust. 5 i art. 83 
ust. 7 wchodzi w życie wyłącznie w 
przypadku nie wyrażenia sprzeciwu przez 
Parlament Europejski lub Radę w terminie 
3 miesięcy od daty zawiadomienia o tym 
akcie Parlamentu Europejskiego i Rady lub 
też jeśli przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrażać sprzeciwu. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin 
ten jest przedłużany o 3 miesiące.

Or. en

Poprawka 199
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na potrzeby przyjęcia aktów 
delegowanych na podstawie art. 41 i 60

1. Komisję wspomaga Europejski Komitet 
Papierów Wartościowych ustanowiony na 
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Komisję wspomaga Europejski Komitet 
Papierów Wartościowych ustanowiony 
decyzją Komisji 2001/528/WE. Komitet 
ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

mocy decyzji Komisji 2001/528/WE. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 200
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011, z uwzględnieniem 
przepisów art. 8 tego rozporządzenia.

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 201
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przed [upływem 2 lat od daty 
rozpoczęcia stosowania MiFID określonej 
w art. 97] Komisja, po konsultacji z 
EUNGiPW, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące:

1. Przed dniem …* Komisja, po 
konsultacji z EUNGiPW, przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące:

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 42 miesiące 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en



PR\895700PL.doc 113/140 PE485.882v01-00

PL

Poprawka 202
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) funkcjonowania zorganizowanych 
platform obrotu, z uwzględnieniem 
doświadczeń nadzorczych zdobytych przez 
właściwe organy, liczby OTF, którym 
udzielono zezwolenia w UE, oraz ich 
udziału w rynku;

a) funkcjonowania zorganizowanych 
platform obrotu, z uwzględnieniem 
doświadczeń nadzorczych zdobytych przez 
właściwe organy, liczby OTF, którym 
udzielono zezwolenia w UE, oraz ich 
udziału w rynku, a w szczególności 
sprawdzając, czy konieczne jest 
wprowadzenie zmian w zakresie definicji 
OTF i czy zakres instrumentów 
należących do kategorii OTF nadal jest 
właściwy;

Or. en

Poprawka 203
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 96a
Personel i zasoby EUNGiPW

Do dnia …* EUNGiPW dokonuje oceny 
potrzeb odnoszących się do personelu i 
zasobów, związanych z przejęciem przez 
ten organ uprawnień i obowiązków 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i 
rozporządzeniem (UE) nr …/… [MiFIR], 
i przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.
______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 204
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do dnia [….]
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują do dnia …* przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne 
do wykonania art. 1-5, 7, 9, 10, 13-25, 27-
32, 34-37, 39, 41-46, 48, 51-54, 59-69a, 
71-77, 79, 80, 83, 84, 85, 87-90, 92-99 
oraz załączników I i II [lista wszystkich 
artykułów, które zostały znacząco 
zmienione w porównaniu do dyrektywy
2004/39/WE]. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

______________
* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 205
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia […], z wyjątkiem przepisów 
transponujących art. 67 ust. 2, które stosuje 
się od dnia [po upływie 2 lat od daty 
rozpoczęcia stosowania pozostałych 
przepisów dyrektywy].

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia …*, z wyjątkiem przepisów 
transponujących art. 67 ust. 2, które stosuje 
się od dnia …**.

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 30 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
** Dz.U.: proszę wstawić datę: 42 
miesiące od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.
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Or. en

Poprawka 206
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 98

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dyrektywa 2004/39/WE wraz z jej 
późniejszymi zmianami zostaje uchylona 
ze skutkiem od dnia […]. Odniesienia do 
dyrektywy 2004/39/WE lub do dyrektywy 
93/22/EWG należy traktować jako 
odniesienia do niniejszej dyrektywy. 
Odniesienia do definicji lub artykułów 
dyrektywy 2004/39/WE lub dyrektywy 
93/22/EWG należy traktować jako 
odniesienia do odpowiednich definicji lub 
artykułów niniejszej dyrektywy.

Dyrektywa 2004/39/WE, zmieniona 
aktami wymienionymi w części A 
załącznika IIa, zostaje uchylona ze 
skutkiem od dnia …*, bez uszczerbku dla 
obowiązków państw członkowskich w 
odniesieniu do terminów transpozycji do 
prawa krajowego dyrektywy 2004/39/WE 
określonych w części B załącznika IIa do 
niniejszej dyrektywy. Odniesienia do 
dyrektywy 2004/39/WE lub do dyrektywy 
93/22/EWG należy traktować jako 
odniesienia do niniejszej dyrektywy lub do 
rozporządzenia (UE) nr …/… [MiFIR] i 
należy odczytywać zgodnie z tabelami 
korelacji w odpowiednio częściach A i B 
załącznika IIb. Odniesienia do definicji 
lub artykułów dyrektywy 2004/39/WE lub 
dyrektywy 93/22/EWG należy traktować 
jako odniesienia do odpowiednich definicji 
lub artykułów niniejszej dyrektywy.

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 30 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 207
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 99 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Istniejące firmy z państw trzecich mogą 
nadal świadczyć usługi i prowadzić 
działalność w państwa członkowskie w 

1. Instytucje finansowe z państw trzecich 
mogą świadczyć usługi i prowadzić 
działalność za pośrednictwem filii w 
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oparciu o systemy krajowe do [4 lata po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy].

państwach członkowskich w oparciu o 
systemy krajowe do roku po przyjęciu 
przez Komisję decyzji odnoszącej się do 
danego państwa trzeciego zgodnie z art. 
41 ust. 3.

Or. en

Poprawka 208
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 99 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Zgodnie z art. 94 Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych w celu przedłużenia okresu 
stosowania ust. 1, uwzględniając decyzje 
dotyczące równoważności już przyjęte 
przez Komisję zgodnie z art. 41 ust. 3 oraz 
oczekiwane zmiany ram prawnych i ram 
nadzoru państw trzecich.

skreślony

Or. en

Poprawka 209
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
papierów wartościowych, instrumentów 
dewizowych, stóp procentowych lub 
oprocentowania, uprawnień do emisji albo 
innych instrumentów pochodnych, 
indeksów finansowych lub środków 
finansowych, które można rozliczać 
materialnie lub w środkach pieniężnych.

4) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
papierów wartościowych, instrumentów 
dewizowych, stóp procentowych lub 
oprocentowania albo innych instrumentów 
pochodnych, indeksów finansowych lub 
środków finansowych, które można 
rozliczać materialnie lub w środkach 
pieniężnych.

Or. en
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Poprawka 210
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
kontraktów na instrumenty towarowe 
dotyczące stawek klimatycznych, opłat 
przewozowych, dopuszczalnych poziomów 
emisji oraz stawek inflacji lub innych 
urzędowych danych statystycznych, które 
należy rozliczać w środkach pieniężnych 
lub z opcją jednej ze stron (w przypadku 
innym niż niedotrzymanie warunków lub 
innego rodzaju zdarzenie skutkujące 
rozwiązaniem kontraktu), a także 
wszelkiego rodzaju inne kontrakty na 
instrumenty pochodne dotyczące aktywów, 
praw, zobowiązań, indeksów oraz środków 
niewymienionych gdzie indziej w tej 
sekcji, które wykazują właściwości innych 
pochodnych instrumentów finansowych, 
uwzględniając, między innymi, czy 
podlegają one obrotowi na rynku 
regulowanym, OTF lub MTF, są rozliczane 
przez uznawane izby rozliczeniowe, lub 
podlegają regularnym wezwaniom do 
uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

10) Transakcje opcyjne, transakcje typu 
futures, swaps, umowy terminowe na stopę 
procentową oraz inne kontrakty na 
instrumenty pochodne odnoszące się do 
kontraktów na instrumenty towarowe 
dotyczące stawek klimatycznych, opłat 
przewozowych, uprawnień do emisji, 
dopuszczalnych poziomów emisji oraz 
stawek inflacji lub innych urzędowych 
danych statystycznych, które należy 
rozliczać w środkach pieniężnych lub z 
opcją jednej ze stron (w przypadku innym 
niż niedotrzymanie warunków lub innego 
rodzaju zdarzenie skutkujące rozwiązaniem 
kontraktu), a także wszelkiego rodzaju inne 
kontrakty na instrumenty pochodne 
dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, 
indeksów oraz środków niewymienionych 
gdzie indziej w tej sekcji, które wykazują 
właściwości innych pochodnych 
instrumentów finansowych, uwzględniając, 
między innymi, czy podlegają one 
obrotowi na rynku regulowanym, OTF lub 
MTF, są rozliczane przez uznawane izby 
rozliczeniowe, lub podlegają regularnym 
wezwaniom do uzupełnienia depozytu 
zabezpieczającego.

Or. en

Poprawka 211
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja C – punkt 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11a) Dodatkowe specyfikacje w 
odniesieniu do punktów 7) i 10)
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1. Do celów pkt 7) kontrakt, niebędący 
kontraktem na rynku kasowym w 
rozumieniu ust. 2 niniejszego artykułu, a 
także nieobjęty zakresem stosowania ust. 
4, uznaje się za wykazujący właściwości 
innych finansowych instrumentów 
pochodnych i nieprzeznaczony do celów 
handlowych, jeśli spełnia następujące 
warunki:
a) spełnia jedno z następujących 
kryteriów:
(i) jest przedmiotem obrotu na platformie 
obrotu w państwie trzecim, która spełnia 
funkcje podobne do rynku regulowanego, 
MTF lub OTF;
(ii) stwierdza się jednoznacznie, że jest 
przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym, MTF lub OTF lub na 
takiej platformie obrotu w państwie 
trzecim;
(iii) stwierdza się jednoznacznie, że jest 
odpowiednikiem kontraktu będącego 
przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym, MTF lub OTF lub na 
takiej platformie obrotu w państwie 
trzecim;
b) jest rozliczany przez izbę 
rozrachunkową lub inny podmiot 
spełniający te same funkcje co partner 
centralny lub istnieją ustalenia dotyczące 
opłacenia lub dostarczenia zabezpieczenia 
związanego z kontraktem;
c) jest zestandaryzowany tak, by w 
szczególności cena, partia, termin dostawy 
lub inne warunki określane były głównie 
w odniesieniu do regularnie 
publikowanych cen, standardowych partii 
lub standardowych terminów dostawy.
2. Kontrakt na rynku kasowym dla celów 
ust. 1 oznacza kontrakt na sprzedaż 
towaru, aktywów lub prawa, zgodnie z 
którego warunkami dostawa ma nastąpić 
w dłuższym spośród następujących 
terminów:
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a) dwa dni handlowe;
b) okres ogólnie przyjęty na rynku dla 
tego rodzaju towaru, aktywów lub prawa 
jako standardowy termin dostawy.
Dany kontrakt nie jest jednak kontraktem 
na rynku kasowym, jeśli, niezależnie od 
jego oficjalnych warunków, obie strony 
kontraktu przyjmują między sobą, że 
dostawa instrumentu bazowego będzie 
odłożona w czasie i nie będzie 
zrealizowana w terminie określonym w 
akapicie pierwszym.
3. Do celów pkt 10) kontrakt pochodny 
odnoszący się do instrumentu bazowego, o 
którym mowa w tej sekcji, uznaje się za 
wykazujący właściwości innych 
finansowych instrumentów pochodnych, 
jeśli spełniony jest jeden z następujących 
warunków:
a) kontrakt ten jest rozliczany w gotówce 
lub może być rozliczany w gotówce na 
wniosek jednej lub kilku stron, w sytuacji 
innej niż w przypadku niedotrzymania 
warunków lub innego rodzaju zdarzenia 
skutkującego rozwiązaniem kontraktu;
b) kontrakt ten jest przedmiotem obrotu 
na rynku regulowanym, MTF lub OTF;
c) w stosunku do tego kontraktu spełnione 
są warunki określone w ust. 1.
4. Kontrakt uznaje się za przeznaczony do 
celów handlowych dla celów pkt 7) i 
niewykazujący właściwości innych 
finansowych instrumentów pochodnych 
dla celów pkt 7) i 10), jeśli zawierany jest z 
operatorem lub administratorem bądź 
przez operatora lub administratora 
energetycznej sieci przesyłowej, systemu 
utrzymywania równowagi energetycznej 
lub sieci rurociągów, w sytuacji gdy 
konieczne jest w danym czasie utrzymanie 
równowagi dostaw i wykorzystania 
energii.
5. Poza kontraktami na instrumenty 
pochodne w rodzaju tych, jakie określono 
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w pkt 10), do pkt 10) zalicza się kontrakty 
na instrumenty pochodne odnoszące się 
do jednej z wymienionych niżej pozycji, 
jeżeli kontrakty te spełniają kryteria 
wymienione w pkt 10) i w ust. 3:
a) szerokość pasma telekomunikacyjnego;
b) pojemność magazynowa dla towaru;
c) możliwości w zakresie przesyłu lub 
transportu towarów za pomocą 
przewodów, rurociągu lub innych 
środków;
d) przydział, kredyt, zezwolenie, prawo lub 
inne aktywa, które są bezpośrednio 
związane z dostawą, dystrybucją lub 
zużyciem energii ze źródeł odnawialnych;
e) zmienna geologiczna, środowiskowa 
lub inna zmienna fizyczna;
f) wszelkie inne aktywa lub prawa o 
charakterze zamiennym, inne niż prawo 
do otrzymywania usługi, które jest 
zbywalne;
g) wskaźnik lub miara odnoszące się do 
ceny, wartości lub wolumenu transakcji 
na aktywach, prawach, usługach lub 
zobowiązaniach.

Or. en

Poprawka 212
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część II – punkt II.1 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą przyjąć
szczególne kryteria oceny fachowości i 
wiedzy gmin i organów samorządu 
terytorialnego, które wnioskują o uznanie 
ich za klientów branżowych. Kryteria te 
mogą stanowić alternatywę dla kryteriów 
podanych w poprzednim ustępie lub je 
uzupełniać.

Państwa członkowskie przyjmują
szczególne kryteria oceny fachowości i 
wiedzy gmin i organów samorządu 
terytorialnego, które wnioskują o uznanie 
ich za klientów branżowych. Kryteria te 
mogą stanowić alternatywę dla kryteriów 
podanych w poprzednim ustępie lub je 
uzupełniać.
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Or. en

Poprawka 213
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IIa – część A (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Załącznik IIa
Część A

Uchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych 
zmian (określone w art. 98)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2004/39/WE (Dz.U. L 145 z 
30.4.2004, s. 1)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2006/31/WE z dnia 5 kwietnia 2006 
r. w sprawie rynków instrumentów 
finansowych w odniesieniu do niektórych 
terminów (Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 60).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2007/44/WE z dnia 5 września 2007 
r. w zakresie zasad proceduralnych i 
kryteriów oceny stosowanych w ramach 
oceny ostrożnościowej przypadków 
nabycia lub zwiększenia udziałów w 
podmiotach sektora finansowego (Dz.U. L 
247 z 21.9.2007, s. 1).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/10/WE z dnia 11 marca 2008 r. 
w sprawie rynków instrumentów 
finansowych w odniesieniu do uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji 
(Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 33).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 
2010 r. w odniesieniu do uprawnień 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego), Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych) oraz Europejskiego 
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Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych) (Dz.U. L 331 z 
15.12.2010, s. 120).

Or. en

Poprawka 214
Wniosek dotyczący dyrektywy
ZAŁĄCZNIK IIa – część B (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka Parlamentu

Część B

Lista terminów transpozycji do prawa krajowego (określonych w art. 98)

Dyrektywa 2004/39/WE
Termin transpozycji 31 stycznia 2007 r.
Termin wdrożenia 1 listopada 2007 r.

Or. en

Poprawka 215
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IIb – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Tabele korelacji

Or. en

Poprawka 216
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IIb – część A (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka Parlamentu

Część A

Niniejsza dyrektywa Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 1 ust. 1 Artykuł 1 ust. 1
Artykuł 1 ust. 2
Artykuł 1 ust. 3 Artykuł 1 ust. 2
Artykuł 2 Artykuł 2
Artykuł 3 ust. 1, 2 Artykuł 3 ust. 1, 2
Artykuł 3 ust. 3, 4
Artykuł 4 ust. 1
Artykuł 4 ust. 2 Artykuł 4 ust. 1
Artykuł 4 ust. 3 Artykuł 4 ust. 2
Artykuł 5 Artykuł 5
Artykuł 6 Artykuł 6
Artykuł 7 ust. 1, 2, 3, 4 Artykuł 7 ust. 1, 2, 3, 4
Artykuł 7 ust. 5 Artykuł 7 ust. 4
Artykuł 8 Artykuł 8
Artykuł 9 ust. 1, 2, 3, 4 Artykuł 9 ust. 1
Artykuł 9 ust. 5 Artykuł 9 ust. 2
Artykuł 9 ust. 6
Artykuł 9 ust. 7 Artykuł 9 ust. 3
Artykuł 9 ust. 8 Artykuł 9 ust. 4
Artykuł 10 ust. 1, 2 Artykuł 10 ust. 1, 2
Artykuł 10 ust. 3
Artykuł 11 ust. 1 Artykuł 10 ust. 3
Artykuł 11 ust. 2 Artykuł 10 ust. 4
Artykuł 11 ust. 3 Artykuł 10 ust. 5
Artykuł 11 ust. 4 Artykuł 10 ust. 6
Artykuł 12 Artykuł 10a
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Artykuł 13 Artykuł 10b
Artykuł 14 Artykuł 11
Artykuł 15 Artykuł 12
Artykuł 16 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Artykuł 13 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Artykuł 16 ust. 7
Artykuł 16 ust. 8 Artykuł 13 ust. 7
Artykuł 16 ust. 9 Artykuł 13 ust. 8
Artykuł 16 ust. 10
Artykuł 16 ust. 11 Artykuł 13 ust. 9
Artykuł 16 ust. 12 Artykuł 13 ust. 10
Artykuł 17
Artykuł 18 ust. 1, 2 Artykuł 14 ust. 1, 2
Artykuł 18 ust. 3 Artykuł 14 ust. 4
Artykuł 18 ust. 4 Artykuł 14 ust. 5
Artykuł 18 ust. 5 Artykuł 14 ust. 6
Artykuł 18 ust. 6 Artykuł 14 ust. 7
Artykuł 18 ust. 7, 8
Artykuł 19
Artykuł 20
Artykuł 21 Artykuł 16
Artykuł 22 Artykuł 17
Artykuł 23 Artykuł 18
Artykuł 24 ust. 1, 2, 3 Artykuł 19 ust. 1, 2, 3
Artykuł 24 ust. 4 Artykuł 19 ust. 9
Artykuł 24 ust. 5
Artykuł 24 ust. 6
Artykuł 24 ust. 7
Artykuł 24 ust. 8
Artykuł 25 ust. 1 Artykuł 19 ust. 4
Artykuł 25 ust. 2 Artykuł 19 ust. 5
Artykuł 25 ust. 3 Artykuł 19 ust. 6
Artykuł 25 ust. 4 Artykuł 19 ust. 7
Artykuł 25 ust. 5 Artykuł 19 ust. 8
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Artykuł 25 ust. 6 Artykuł 19 ust. 10
Artykuł 25 ust. 7
Artykuł 26 Artykuł 20
Artykuł 27 ust. 1 Artykuł 21 ust. 1
Artykuł 27 ust. 2
Artykuł 27 ust. 3 Artykuł 21 ust. 2
Artykuł 27 ust. 4 Artykuł 21 ust. 3
Artykuł 27 ust. 5 Artykuł 21 ust. 4
Artykuł 27 ust. 6 Artykuł 21 ust. 5
Artykuł 27 ust. 7 Artykuł 21 ust. 6
Artykuł 27 ust. 8
Artykuł 28 Artykuł 22
Artykuł 29 Artykuł 23
Artykuł 30 Artykuł 24
Artykuł 31 Artykuł 26
Artykuł 32
Artykuł 33
Artykuł 34
Artykuł 35
Artykuł 36 ust. 1, 2, 3, 4 Artykuł 31 ust. 1, 2, 3, 4
Artykuł 36 ust. 5
Artykuł 36 ust. 6 Artykuł 31 ust. 5
Artykuł 36 ust. 7 Artykuł 31 ust. 6
Artykuł 36 ust. 8, 9 Artykuł 31 ust. 7
Artykuł 37 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Artykuł 32 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Artykuł 37 ust. 7
Artykuł 37 ust. 8 Artykuł 32 ust. 7
Artykuł 37 ust. 9 Artykuł 32 ust. 8
Artykuł 37 ust. 10 Artykuł 32 ust. 9
Artykuł 37 ust. 11 Artykuł 32 ust. 10
Artykuł 38 Artykuł 33
Artykuł 39 Artykuł 34
Artykuł 40 Artykuł 35
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Artykuł 41
Artykuł 42
Artykuł 43
Artykuł 44
Artykuł 45
Artykuł 46
Artykuł 47 Artykuł 36
Artykuł 48 Artykuł 37
Artykuł 49 Artykuł 38
Artykuł 50 Artykuł 39
Artykuł 51
Artykuł 52 Artykuł 40
Artykuł 53 ust. 1, 2 Artykuł 41 ust. 1, 2
Artykuł 53 ust. 3, 4
Artykuł 54
Artykuł 55 Artykuł 42
Artykuł 56 Artykuł 43
Artykuł 57 Artykuł 46
Artykuł 58 Artykuł 47
Artykuł 59
Artykuł 60
Artykuł 61
Artykuł 62
Artykuł 63
Artykuł 64
Artykuł 65
Artykuł 66
Artykuł 67
Artykuł 68
Artykuł 69 Artykuł 48
Artykuł 70 Artykuł 49
Artykuł 71 ust. 1, 2 Artykuł 50 ust. 1, 2
Artykuł 71 ust. 3, 4
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Artykuł 72
Artykuł 73 ust. 1 Artykuł 51 ust. 1
Artykuł 73 ust. 2
Artykuł 73 ust. 3 Artykuł 51 ust. 4
Artykuł 73 ust. 4 Artykuł 51 ust. 5
Artykuł 73 ust. 5 Artykuł 51 ust. 6
Artykuł 74
Artykuł 75
Artykuł 76
Artykuł 77
Artykuł 78
Artykuł 79 Artykuł 52
Artykuł 80 Artykuł 53
Artykuł 81 Artykuł 54
Artykuł 82 Artykuł 55
Artykuł 83 ust. 1, 2, 3, 4 Artykuł 56 ust. 1, 2, 3, 4
Artykuł 83 ust. 5, 6
Artykuł 83 ust. 7 Artykuł 56 ust. 5
Artykuł 83 ust. 8 Artykuł 56 ust. 6
Artykuł 84 Artykuł 57
Artykuł 85 Artykuł 58
Artykuł 86 Artykuł 58a
Artykuł 87 Artykuł 59
Artykuł 88 Artykuł 60
Artykuł 89 Artykuł 61
Artykuł 90 Artykuł 62
Artykuł 91 Artykuł 62a
Artykuł 92 Artykuł 63
Artykuł 93
Artykuł 94
Artykuł 95
Artykuł 96 Artykuł 65
Artykuł 97 Artykuł 70
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Artykuł 98
Artykuł 99 Artykuł 71
Artykuł 100 Artykuł 72
Artykuł 101 Artykuł 73
Załącznik I Załącznik I
Załącznik II Załącznik II

Or. en

Poprawka 217
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IIb – część B (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka Parlamentu
Część B

Rozporządzenie (UE) nr …/… [MiFIR] Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 1
Artykuł 2 Artykuł 4
Artykuł 3 ust. 1 Artykuł 29 ust. 1, Artykuł 44 ust. 1
Artykuł 3 ust. 2 Artykuł 44 ust. 1
Artykuł 4 ust. 1 Artykuł 29 ust. 2, Artykuł 44 ust. 2
Artykuł 4 ust. 2
Artykuł 4 ust. 3 Artykuł 29 ust. 3, Artykuł 44 ust. 3
Artykuł 4 ust. 4
Artykuł 5 ust. 1 Artykuł 30 ust. 1, Artykuł 45 ust. 1
Artykuł 5 ust. 2 Artykuł 45 ust. 1
Artykuł 6 ust. 1 Artykuł 30 ust. 2, Artykuł 45 ust. 2
Artykuł 6 ust. 2 Artykuł 30 ust. 3, Artykuł 45 ust. 3
Artykuł 7
Artykuł 8
Artykuł 9
Artykuł 10
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Artykuł 11
Artykuł 12 Artykuł 28, Artykuł 30 
Artykuł 45
Artykuł 13 Artykuł 27 ust. 1, 2
Artykuł 14 ust. 1, 2, 3, 4 Artykuł 27 ust. 3
Artykuł 14 ust. 5 Artykuł 27 ust. 7
Artykuł 14 ust. 6
Artykuł 15 Artykuł 27 ust. 4
Artykuł 16 ust. 1 Artykuł 27 ust. 5
Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 27 ust. 6
Artykuł 16 ust. 3 Artykuł 27 ust. 7
Artykuł 17
Artykuł 18
Artykuł 19 Artykuł 28
Artykuł 20
Artykuł 21 Artykuł 25 ust. 1
Artykuł 22 ust. 1 Artykuł 25 ust. 2
Artykuł 22 ust. 2
Artykuł 23 ust. 1, 2 Artykuł 25 ust. 3
Artykuł 23 ust. 3 Artykuł 25 ust. 4
Artykuł 23 ust. 4
Artykuł 23 ust. 5
Artykuł 23 ust. 6 Artykuł 25 ust. 5
Artykuł 23 ust. 7 Artykuł 25 ust. 6
Artykuł 23 ust. 8 Artykuł 25 ust. 7
Artykuł 23 ust. 9
Artykuł 24
Artykuł 25
Artykuł 26
Artykuł 27
Artykuł 28
Artykuł 29
Artykuł 30
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Artykuł 31
Artykuł 32
Artykuł 33
Artykuł 34
Artykuł 35
Artykuł 36
Artykuł 36
Artykuł 37
Artykuł 38
Artykuł 39
Artykuł 40
Artykuł 41
Artykuł 42 Artykuł 64
Artykuł 43 Artykuł 65
Artykuł 44
Artykuł 45 Artykuł 71
Artykuł 46 Artykuł 72

Or. en
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Przegląd dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) należy 
postrzegać w kontekście reakcji UE na kryzys finansowy. MiFID I (2004/39/WE) została 
wdrożona z dniem 1 listopada 2007 r. i zastąpiła dyrektywę w sprawie usług inwestycyjnych 
(ISD). Jej uzupełnieniem było rozporządzenie wykonawcze (WE nr 1287/2006) oraz 
dyrektywa wykonawcza (2006/73/WE). 

Istnieją dwie przyczyny, dla których taki przegląd ma miejsce zaledwie 5 lat po wdrożeniu 
MiFID I: sytuacja rynkowa uległa zmianie z uwagi na postęp techniczny, nowych 
uczestników rynku oraz rozwój bardziej złożonych strategii transakcyjnych. Co więcej, 
w reakcji na kryzys finansowy konieczny jest przegląd MiFID, aby ograniczyć ryzyko 
systemowe i zapewnić stabilność rynków finansowych, a także odpowiednią ochronę 
inwestorów. Z tego względu 20 października 2011 r. Komisja Europejska przedłożyła wnioski 
dotyczące rozporządzenia i dyrektywy, które wspólnie miałyby zastąpić dyrektywę 
2004/39/WE.

Parlament Europejski rozpoczął proces konsultacji, który dał wszystkim zainteresowanym 
podmiotom szansę na zgłoszenie uwag. Dla zapewnienia pełnej przejrzystości na stronie 
internetowej Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON) 
opublikowano 193 odpowiedzi. Ponadto sprawozdawca przedłożył trzy dokumenty robocze, 
służące przedstawieniu zarysu MiFID I oraz określeniu pewnych kluczowych aspektów 
wniosków Komisji.

Ponieważ przegląd MiFID jest ważnym krokiem ku przejrzystym i efektywnym rynkom 
finansowym w Unii Europejskiej, sprawozdawca ogólnie z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji, ponieważ dla Parlamentu było to jednym z głównych zagadnień w jego rezolucji 
z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie regulacji obrotu instrumentami finansowymi – „dark 
pools” itd. (2010/2075(INI)). W swojej rezolucji Parlament wezwał między innymi do 
dalszego badania procesu wykonywania transakcji z wysoką częstotliwością oraz 
odpowiedniego charakteru wymogów w zakresie przejrzystości obowiązujących systemy 
obrotu. Chociaż sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem ogólny cel Komisji, jakim 
jest zadbanie o to, by cały zorganizowany obrót był prowadzony w regulowanych 
systemach obrotu, to ubolewa, że Komisja nie uwzględniła jednego z najważniejszych 
zagadnień w rezolucji Parlamentu, jakim było niewprowadzanie nowej kategorii 
systemów obrotu, lecz raczej dostosowanie wymogów dla systemów wykonawczych 
ustanowionych w ramach MiFID I: rynków regulowanych (RM), wielostronnych 
platform obrotu (MTF) i podmiotów systematycznie internalizujących transakcje.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji polegający na rozszerzeniu zakresu przepisów 
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MiFID oraz ograniczenia wyłączeń, ponieważ opowiada się za likwidacją wszelkich luk 
w ramach regulacyjnych, by żadna część rynku nie pozostawała nieuregulowana. Dla 
zapewnienia tego, by wyłączenia nie były nadużywane, sprawozdawca proponuje obowiązek 
przedkładania przez podmioty sprawozdań służących wyjaśnieniu, dlaczego ich działalność 
ma charakter dodatkowy wobec ich głównego zakresu działalności. EUNGiPW powinien 
opracować projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu bardziej szczegółowego 
określenia kryteriów działalności dodatkowej.

Komisja wzmacnia ramy regulacyjne w zakresie ochrony inwestorów, aby zapewnić 
klientom lepszą informację o usługach i realizacji ich zleceń. Sprawozdawca popiera ten cel. 
Niemniej jednak nie zgadza się z proponowanym nowym obowiązkiem określenia, czy 
świadczone doradztwo inwestycyjne jest niezależne i czy opiera się na szerokiej bądź bardziej 
ograniczonej analizie rynku, ponieważ ograniczenie stosowania określenia „niezależne” może 
oznaczać negatywne konotacje w przypadku innych form doradztwa. Dlatego sprawozdawca 
zdecydował się na neutralniejsze sformułowanie i proponuje, by klienci byli informowani 
przed udzieleniem porady inwestycyjnej, czy w grę wchodzą płatności podmiotów trzecich 
i czy porada jest udzielana w ograniczonym zakresie instrumentów. Klientów należy również 
informować o częstotliwości okresowej oceny odpowiedniości instrumentów finansowych. 
Zarządzającym portfelami nie należy zakazywać przyjmowania zachęt, lecz takie 
przyjmowanie jakichkolwiek zachęt powinno mieć w pełni przejrzystą formę, a dotycząca 
tego informacja powinna być przekazywana klientowi przed zawarciem umowy. Ponadto 
sprawozdawca wprowadza nowy obowiązek, zgodnie z którym firmy inwestycyjne przy 
tworzeniu nowego produktu powinny określić grupę docelową w kategorii klientów 
detalicznych i profesjonalnych oraz zadbać o to, by produkt został opracowany w sposób 
spełniający potrzeby tych klientów oraz by był sprzedawany klientom należącym do grupy 
docelowej. Wreszcie sprawozdawca uważa, że informacja, jaką należy uzyskać od klientów, 
powinna obejmować również informację o tolerancji klienta na ryzyko.

W odniesieniu do przechowywania rejestrów Komisja proponuje, by zawierały one również 
ewidencję rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej. Ponieważ wymóg 
udostępniania tego rodzaju zapisów może jednak być sprzeczny z ustawodawstwem 
krajowym dotyczącym ochrony danych lub prywatności, sprawozdawca proponuje, by 
państwa członkowskie mogły uznawać również takie alternatywy jak protokoły za 
odpowiednie sposoby dokumentowania.

Podczas gdy w MiFID I istniało rozróżnienie między trzema kategoriami zorganizowanych 
systemów realizacji zleceń – wspomnianymi wyżej RM, MTF i podmiotami systematycznie 
internalizującymi transakcje – Komisja obecnie wprowadza czwartą kategorię, nazwaną 
zorganizowanymi platformami obrotu (OTF). W odniesieniu do wszystkich systemów 
obrotu obowiązują identyczne wymogi przed transakcją i po niej oraz prawie jednakowe 
wymogi dotyczące aspektów organizacyjnych i nadzoru rynkowego. Główna różnica 
pomiędzy RM i MTF z jednej strony a OTF z drugiej polega na tym, że w przypadku OTF 
istnieje pewien margines swobody dotyczącej sposobu realizacji transakcji. Sprawozdawca 
wątpi, czy ustanowienie nowej kategorii jest właściwym sposobem ujęcia zorganizowanych 
systemów obrotu, które nie zostały uwzględnione w już istniejących kategoriach. Aby nie 
tworzyć nowych luk proponuje ograniczenie kategorii OTF do instrumentów innych niż 
kapitałowe i zgodnie z tym dostosowuje klauzulę przeglądową w celu zapewnienia przeglądu 
konieczności istnienia i skutków tej nowej kategorii.
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Wnioski dotyczące MiFID II zawierają szczególne zobowiązania nakładane na wszystkie 
podmioty prowadzące handel algorytmiczny, jednocześnie szeroko definiując taki handel 
algorytmiczny. Sprawozdawca sugeruje bardziej zróżnicowane podejście i proponuje 
definicję wykonywania transakcji z wysoką częstotliwością oraz strategię wykonywania 
transakcji z wysoką częstotliwością w celu zidentyfikowania szczególnego podzbioru handlu 
algorytmicznego, a ponadto zakaz bezpośredniego dostępu elektronicznego. Ponadto 
sprawozdawca zwraca uwagę na propozycje Komisji dotyczące RM, MTF i OTF, służące 
zapewnieniu ich odporności w ekstremalnych sytuacjach rynkowych oraz zawarciu w nich 
odpowiednich automatycznych mechanizmów zawieszania obrotu oraz mechanizmów 
zapewniających ciągłość działania. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje to podejście, 
ale przedstawia trzy propozycje służące wzmocnieniu go: po pierwsze, w celu spowolnienia 
zawierania transakcji i przepływu zleceń proponuje, by wszystkie zlecenia obowiązywały 
przez co najmniej 500 milisekund; po drugie, by w przypadku wszystkich systemów obrotu 
obowiązywały parametry wstrzymywania obrotu, o których należy powiadomić właściwe 
organy i EUNGiPW, który z kolei podaje je do wiadomości publicznej na swojej stronie 
internetowej; po trzecie, by zobowiązać systemy obrotu do takiego ustalenia ich struktury 
opłat, aby wyższe opłaty obowiązywały w przypadku składania zlecenia, które jest 
anulowane, niż w przypadku zlecenia podlegającego realizacji, a także aby wyższe opłaty 
obowiązywały dla tych uczestników rynku, którzy składają duży odsetek anulowanych 
zleceń.

Komisja proponuje zaostrzenie przepisów ładu korporacyjnego w odniesieniu do profilu, 
roli i odpowiedzialności zarówno dyrektorów wykonawczych, jak i niewykonawczych oraz 
zapewnienia równowagi składu organów zarządzających. Sprawozdawca wzmacnia przepisy 
dotyczące organów zarządzających systemów obrotu i proponuje, by jedna osoba nie mogła 
sprawować jednocześnie więcej niż jednej funkcji dyrektora wykonawczego lub więcej niż 
dwóch funkcji dyrektora niewykonawczego, chociaż utrzymano możliwość łączenia funkcji 
dyrektora wykonawczego i niewykonawczego w ramach jednej grupy. Konieczne jest 
również ustanowienie skutecznego systemu identyfikacji konfliktów interesów i zarządzania 
nimi.

Za pomocą rynku na rzecz wzrostu MŚP Komisja tworzy nową podkategorię rynków 
zwykle funkcjonujących jako MTF. Chociaż sprawozdawca popiera cel, to ma wątpliwości 
dotyczące praktycznych korzyści wynikających z oznaczenia niektórych rynków jako rynki 
na rzecz wzrostu MŚP i proponuje, by ta koncepcja opierała się przynajmniej na stosowanej 
w UE standardowej definicji MŚP.

Zdaniem Komisji wszystkie systemy obrotu, w których handluje się kontraktami na towarowe 
instrumenty pochodne, powinny przyjąć ograniczenia pozycji lub alternatywne mechanizmy 
służące zapewnieniu właściwego funkcjonowania rynku oraz standardowej informacji. 
Sprawozdawca ogólnie przyjmuje to podejście z zadowoleniem, ponieważ popiera cel 
polegający na zakazaniu nadmiernej spekulacji cenami produktów żywnościowych. Niemniej 
jednak konieczne są pewne dostosowania i wzmocnienie. Zdaniem sprawozdawcy stosowanie 
innych środków ograniczających pozycje powinno mieć charakter dodatkowy, a nie 
alternatywny wobec stosowania ograniczeń pozycji. Jednak przy ustanawianiu takich 
ograniczeń należy wprowadzić rozróżnienie między pozycjami związanymi z działalnością 
handlową w zakresie towarów a innymi pozycjami. Od EUNGiPW powinno zależeć dalsze 
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określenie ograniczenia liczby kontraktów za pomocą projektów standardów regulacyjnych.

W odniesieniu do konsolidacji danych wszystkie firmy byłyby zobowiązane do podawania 
do wiadomości publicznej swoich sprawozdań z transakcji za pośrednictwem zatwierdzonych 
podmiotów publikujących (APA) w celu umożliwienia efektywnego porównania cen i 
transakcji we wszystkich możliwych systemach obrotu. Sprawozdawca popiera wnioski 
Komisji, ale zwraca uwagę, że wszystkie informacje powinny być traktowane w sposób 
niedyskryminujący.

Zaproponowany przez Komisję reżim państw trzecich opiera się na ocenie równoważności 
jurysdykcji państw trzecich, zatem firmy z państw trzecich, w odniesieniu do których 
Komisja przyjęła decyzję dotyczącą równoważności, mogłyby ubiegać się o zezwolenie na 
świadczenie usług w UE. Dla zapewnienia pełnego reżimu państw trzecich sprawozdawca 
zastąpił „firmy inwestycyjne z państw trzecich” „instytucjami finansowymi z państw 
trzecich”.

Propozycja Komisji zawiera również szeroko zakrojone uprawnienia organów krajowych 
i EUNGiPW. Na przykład organy nadzoru miałyby możliwość podejmowania interwencji 
w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania kontraktu na towarowy instrument 
pochodny lub ograniczenia pozycji ex ante i w sposób niedyskryminujący. Państwa 
członkowskie byłyby zobowiązane do ustanowienia przynajmniej określonego minimalnego 
poziomu sankcji administracyjnych. Sprawozdawca wzmacnia te środki w celu zadbania o to, 
by uczestnicy rynku przestrzegali zasad MiFID.

Wreszcie sprawozdawca zmniejsza liczbę aktów delegowanych i wykonawczych, ponieważ 
jego zdaniem najważniejsze decyzje polityczne muszą być podejmowane przez Parlament 
i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, oraz określa terminy opracowania przez 
EUNGiPW projektów niezbędnych standardów regulacyjnych.
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ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Nr ref.: D(2012)12430

Pani Sharon Bowles
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Monetarnej
ASP 10G201
Bruksela

Temat: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/39/WE (wersja przekształcona)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, przeanalizowała ww. wniosek zgodnie 
z art. 87 o przekształceniu, wprowadzonym do regulaminu Parlamentu.

Artykuł 87 ust. 3 brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian 
merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym 
komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 156 i 157, 
komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku 
zawierających zmiany.

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego, właściwa komisja 
zamierza także złożyć poprawki do ujednoliconych fragmentów wniosku, powinna ona 
niezwłocznie powiadomić o tym zamiarze Radę i Komisję, a Komisja powinna poinformować 
komisję, przed głosowaniem zgodnie z art. 54, o swoim stanowisku w sprawie poprawek 
i o tym, czy zamierza wycofać wniosek dotyczący przekształcenia”.

Zgodnie z opinią Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach 
konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia, i zgodnie 
z zaleceniami sprawozdawcy komisji opiniodawczej Komisja Prawna stwierdza, że omawiany 
wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które zostały określone 
jako takie we wniosku oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów 
wcześniej przyjętych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejącego 
tekstu, bez zmian merytorycznych.
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Podsumowując, po przedyskutowaniu sprawy na posiedzeniu w dniu 1 marca 2012 r. Komisja 
Prawna zaleca, 22 głosami za i bez głosów wstrzymujących się1, by Pani komisja, będąca 
komisją właściwą, przystąpiła do rozpatrywania rzeczonego wniosku zgodnie z art. 87.

Z wyrazami szacunku

Klaus-Heiner LEHNE

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej

                                               
1W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Evelyn 
Regner (wiceprzewodnicząca), Raffaele Baldassarre (wiceprzewodniczący), Françoise Castex 
(wiceprzewodnicząca), Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Luigi Berlinguer, 
Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, 
Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, 
Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek 
Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB 
PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, 10 stycznia 2012 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków 
instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/39/WE (wersja przekształcona)
COM(2011)0656 z dnia 20.10.2011 r. – 2011/0298(COD)

Uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenia w dniach 10 oraz 
28 listopada 2011 r. w celu zbadania, między innymi, ww. wniosku przedstawionego przez 
Komisję.

Podczas wspomnianych posiedzeń1 rozpatrzenie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych 
zmieniającą dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/12/WE oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG 
zaowocowało ustaleniem przez konsultacyjną grupę roboczą w formie wspólnego 
porozumienia następujących kwestii:

1) W odniesieniu do uzasadnienia, aby zostało ono sporządzone z pełnym poszanowaniem 
właściwych wymogów określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, w dokumencie 
takim należało precyzyjnie wskazać, które postanowienia wcześniejszego aktu pozostają 
niezmienione we wniosku, zgodnie z pkt 6 lit. a) ppkt (iii) porozumienia;
2) Następujące zmienione fragmenty tekstu wniosku dotyczącego przekształcenia należało 
oznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania zmian 

                                               
1Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję 
językową wniosku i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję 
językową omawianego tekstu.
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merytorycznych:
– w punkcie 37 preambuły skreśla się cały tekst obowiązującego punktu 27 preambuły 
w dyrektywie 2004/39/WE,
– w punkcie 61 preambuły dodaje się na końcu zdania słowa „OTF lub podmiotem 
systematycznie internalizującym transakcje”;
– w punkcie 102 preambuły zastępuje się słowo „zachęcały” słowem „zapewniały”;
– w artykule 1 ust. 1 dodaje się na końcu zdania słowa „dostawców usług w zakresie 
udostępniania informacji oraz firm z państw trzecich świadczących usługi inwestycyjne lub 
prowadzących działalność inwestycyjną w Unii”;
– w artykule 1 ust. 3 tiret pierwsze dodaje się odniesienie do nowego art. 17;
– w artykule 1 ust. 3 tiret czwarte, dodaje się liczbę „– 80”;
– w artykule 1 ust. 3 tiret piąte, skreśla się wskazanie „artykuł 71 ust. 1”;
– w artykule 2 ust. 1 pkt iii) skreśla się słowa „poza rynkiem regulowanym lub MTF w sposób 
zorganizowany, częsty i systematyczny, zapewniając system dostępny stronom trzecim w celu 
zaangażowania ich w te transakcje”;
– w artykule 5 ust. 2 skreśla się na końcu zdania słowa „i 15”;
– w artykule 9 ust. 7 skreśla się słowa „zmiany proponowane w odniesieniu do zarządu 
przedsiębiorstwa”;
– w artykule 16 ust. 1 dodaje się na końcu zdania słowa „w art. 17”;
– w artykule 16 ust. 11 dodaje się na końcu zdania słowa „i 7”;
– w artykule 18 ust. 1 skreśla się słowa „i inne niż uznaniowe”;
– w artykule 18 ust. 6 obecne odniesienie do „art. 50 ust. 1” zastępuje się odniesieniem do 
nowego „art. 72 ust. 1”;
– w artykule 24 ust. 1 słowa „ ust. 2 -8” zastępuje się słowami „niniejszym artykule 
i w art. 25”;
– w artykule 24 ust. 3 akapit drugi, dodaje się słowo „można”;
– w artykule 29 ust. 1 słowa „mogą podjąć decyzję o zezwoleniu” zastępuje się słowami 
„zezwalają”;
– w artykule 30 ust. 2 akapit pierwszy skreśla się słowa „i l)”;
– w artykule 36 ust. 2 akapit drugi słowa „może podejmować” zastępuje słowami 
„podejmuje”;
– w artykule 55 ust. 3 lit. b) dodaje się na końcu zdania słowa „i doświadczenia”;
– w artykule 92 ust. 1 akapit czwarty dodaje się na końcu lit. f);
– w załączniku I sekcja C, pkt 10 skreśla się słowa „uprawnień do emisji”.
3) W artykule 4 ust. 2 pkt 18 odpowiadającym art. 4 ust. 1 pkt 22 dyrektywy 2004/39/WE 
odniesienie do „art. 48” w obowiązującym obecnie tekście powinno zostać dostosowane, by 
brzmiało ono jako odniesienie do „art. 69”.
4) W artykule 36 ust. 9 akapit pierwszy, przed słowami „EUNGiPW” należy umieścić słowa 
„W celu zapewnienia spójności harmonizacji niniejszego artykułu”, które znajdowały się 
w pierwotnym sformułowaniu art. 31 ust. 7 akapit trzeci, oraz powinny one być zaznaczone 
podwójnym przekreśleniem.
5) W artykule 69 ust. 2 akapit pierwszy odpowiadającym art. 48 ust. 2 akapit pierwszy 
dyrektywy 2004/39/WE odniesienie do „art. 23 ust. 4” w obowiązującym obecnie tekście 
powinno zostać dostosowane, by brzmiało ono jako odniesienie do „art. 29 ust. 4”.
6) Aby sprostać wszystkim wymogom zawartym w pkt 7 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, akt przekształcający powinien zawierać również następujące 
elementy, które nie zostały zawarte we wniosku dotyczącym przekształcenia przedstawionym 
przez Komisję:
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– tabela korelacji, która powinna zostać załączona w myśl pkt 7 lit. b);
– sformułowanie w artykule uchylającym przewidujące, że uchylenie dyrektywy pozostaje 
bez wpływu na obowiązki państw członkowskich związane z okresem transpozycji uchylonej 
dyrektywy, zgodnie z pkt 7 lit. c) ppkt i) porozumienia, a także tabela określająca ten okres, 
która powinna zostać załączona zgodnie z pkt 7 li. c) ppkt ii).

W rezultacie, po dokonaniu analizy wniosku, konsultacyjna grupa robocza stwierdziła 
jednogłośnie, że wniosek nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych poza tymi, które są 
zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa robocza uznała również, że
w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu prawnego 
z tymi istotnymi zmianami przedmiotowy wniosek dotyczy zwykłej kodyfikacji istniejącego 
tekstu, bez zmian merytorycznych.
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