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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

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

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

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

Poprawki do projektu aktu

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

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

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie [EMIR]
w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 
regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011) 652),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0359/2011),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
22 lutego 2012 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

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

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

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

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

                                               
1Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

(18) Należy dołożyć starań, by możliwie 
jak największa część transakcji 
odbywających się poza uregulowanymi 
systemami realizacji zleceń 
przeprowadzana była w systemach 
zorganizowanych, do których mają 
zastosowanie odpowiednie wymogi 
przejrzystości. Niniejsze rozporządzenie 
nie zmierza do ustanowienia wymogu 
stosowania zasad przejrzystości 
przedtransakcyjnej dla transakcji na rynku 
pozagiełdowym, obejmujących emisję 
pierwotną, dla których charakterystyczne 
są cechy takie jak specyficzna konstrukcja 
instrumentów dostosowana do 
szczególnych wymogów finansowych lub 
niefinansowych kontrahentów hurtowych.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23a) EUNGiPW powinien monitorować 
produkty inwestycyjne, w tym depozyty 
strukturyzowane i instrumenty finansowe 
wprowadzane do obrotu, dystrybuowane i 
sprzedawane w Unii, oraz powinien być w 
stanie sprawdzać nowe produkty 
inwestycyjne lub instrumenty finansowe, 
zanim będą one wprowadzane do obrotu, 
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dystrybuowane lub sprzedawane w Unii, 
we współpracy z właściwymi organami. 
EUNGiPW powinien mieć prawo 
tymczasowo zakazać wprowadzania do 
obrotu, dystrybuowania lub sprzedawania 
w Unii niektórych produktów 
inwestycyjnych lub instrumentów 
finansowych oraz rodzajów działań i 
praktyk finansowych lub je ograniczyć, o 
ile spełnione są pewne warunki określone 
w niniejszym rozporządzeniu. EUNGiPW 
powinien również móc zapobiegawczo 
nałożyć takie zakazy lub ograniczenia 
przed wprowadzeniem do obrotu lub 
sprzedażą takich produktów 
inwestycyjnych lub instrumentów 
finansowych klientom, o ile spełnione są 
pewne warunki określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

(24) Właściwe organy powinny 
monitorować produkty inwestycyjne, w 
tym depozyty strukturyzowane, oraz 
instrument finansowe wprowadzane do 
obrotu, dystrybuowane i sprzedawane w 
ich państwach członkowskich lub przez 
nie. Uprawnienia właściwych organów 
należy uzupełnić specjalnym 
mechanizmem wprowadzania zakazu lub 
ograniczenia marketingu, dystrybucji i 
sprzedaży wszelkich produktów 
inwestycyjnych lub instrumentów 
finansowych powodujących poważne 
zagrożenia dla ochrony inwestorów, dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego systemu finansowego 
lub części tego systemu, wraz z 
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warunków. odpowiednimi uprawnieniami dla 
EUNGiPW w zakresie koordynacji i 
podejmowania działań w sytuacjach 
awaryjnych. Wykonywanie takich 
uprawnień powinno być uwarunkowane 
potrzebą spełnienia szeregu szczegółowych 
warunków. Jeżeli takie warunki są 
spełnione, właściwy organ powinien mieć 
prawo zapobiegawczo nałożyć zakaz lub 
ograniczenie wprowadzania do obrotu, 
dystrybucji lub sprzedaży takich 
produktów inwestycyjnych lub 
instrumentów finansowych klientom.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

(33) Należy również ustanowić wymóg, 
aby systemy obrotu zapewniały dostęp, w 
tym strumienie danych, na 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
zasadach partnerom centralnym pragnącym 
rozliczać transakcje zrealizowane w danym 
systemie obrotu. Prawo dostępu partnerów 
centralnych do systemu obrotu powinno 
przewidywać rozwiązania, w których 
większa liczba partnerów centralnych 
może korzystać ze strumieni danych 
pochodzących z jednego systemu obrotu. 
Nie powinno to jednak prowadzić do 
interoperacyjności rozliczania 
instrumentów pochodnych ani do 
fragmentacji płynności. Należy również 
zapewnić partnerom centralnym i innym 
systemom obrotu, na zasadach 
niedyskryminacyjnych, licencje i dostęp do 
informacji na temat indeksów oraz innych 
wskaźników wykorzystywanych do 
określania wartości instrumentów 
finansowych. Wyeliminowanie barier i 
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monitorować rozwój infrastruktury 
potransakcyjnej i w razie potrzeby powinna 
interweniować, aby zapobiec zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

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

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Komisja powinna posiadać
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu.
W szczególności należy przyjąć akty 
delegowane w odniesieniu do: szczegółów 
dotyczących definicji; szczegółowych 
wymogów w zakresie przejrzystości 
obrotu; szczegółowych warunków 
udzielania zwolnień z obowiązku 
przejrzystości przedtransakcyjnej; ustaleń 
w zakresie odroczonej publikacji danych 
potransakcyjnych; kryteriów 
warunkujących nakładanie obowiązku 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje; 
szczegółowych przepisów w zakresie 
kosztów dotyczących dostępności danych 
rynkowych; kryteriów udzielania i 
odmowy dostępu między systemami obrotu 
i partnerami centralnymi; a także dalszego 
określenia warunków, przy wystąpieniu 
których zagrożenia dla ochrony 
inwestorów, prawidłowego 

(38) Komisji należy przekazać uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 290 TFUE w odniesieniu do: 
doprecyzowania niektórych definicji; 
szczegółowych wymogów w zakresie 
przejrzystości obrotu; szczegółowych 
warunków udzielania zwolnień z 
obowiązku przejrzystości 
przedtransakcyjnej; ustaleń w zakresie 
odroczonej publikacji danych 
potransakcyjnych; kryteriów 
warunkujących nakładanie obowiązku 
przejrzystości przedtransakcyjnej dla 
podmiotów systematycznie 
internalizujących transakcje; 
szczegółowych przepisów w zakresie 
kosztów dotyczących dostępności danych 
rynkowych; kryteriów udzielania i 
odmowy dostępu między systemami obrotu 
i partnerami centralnymi; a także dalszego 
określenia warunków, przy wystąpieniu 
których zagrożenia dla ochrony 
inwestorów, prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
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funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych lub stabilności całego 
systemu finansowego Unii lub części tego 
systemu mogą uzasadniać podjęcie działań 
przez EUNGiPW.

finansowych lub stabilności całego 
systemu finansowego Unii lub części tego 
systemu mogą uzasadniać podjęcie działań 
przez EUNGiPW Szczególnie ważne jest, 
aby podczas prac przygotowawczych 
Komisja przeprowadziła odpowiednie 
konsultacje, w tym z ekspertami. 
Przygotowując i sporządzając akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) Uprawnienia wykonawcze dotyczące
przyjęcia decyzji w sprawie 
równoważności w zakresie ram prawnych i 
nadzorczych państwa trzeciego na potrzeby 
świadczenia usług przez firmy z państw 
trzecich należy wykonywać zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

(39) Aby zapewnić jednolite warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia, 
Komisja powinna otrzymać uprawnienia
wykonawcze. Uprawnienia te powinny 
dotyczyć przyjmowania decyzji w sprawie 
równoważności ram prawnych i ram 
nadzoru państwa trzeciego w odniesieniu 
do świadczenia usług przez firmy 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 Komisję.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) Komisja powinna przyjąć projekt 
regulacyjnych standardów technicznych 
opracowanych przez EUNGiPW zgodnie z 
art. 23 w zakresie treści i specyfikacji 
zgłoszeń transakcji, art. 26 w zakresie 
kryteriów płynności dla instrumentów 
pochodnych, w stosunku do których 
ogłasza się obowiązek obrotu w 
zorganizowanych systemach obrotu, a 
także art. 36 w zakresie informacji, które 
firma z państwa trzeciego powinna 
przekazać do EUNGiPW we wniosku o 
rejestrację, w drodze aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE oraz zgodnie z 
art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010.

(42) Komisja powinna przyjąć projekt 
regulacyjnych standardów technicznych 
opracowanych przez EUNGiPW zgodnie z 
art. 23 w zakresie treści i specyfikacji 
zgłoszeń transakcji, określając rodzaje 
kontraktów na instrumenty pochodne, 
które powodują bezpośrednie, istotne i 
przewidywalne skutki w UE, określając, 
czy klasa instrumentów pochodnych 
uznanych za podlegające obowiązkowi 
rozliczania na mocy rozporządzenia (UE) 
…/… [EMIR] lub jej odpowiedni podzbiór 
powinny być przedmiotem obrotu jedynie 
w zorganizowanych systemach obrotu, art. 
26 w zakresie kryteriów płynności dla 
instrumentów pochodnych, w stosunku do 
których ogłasza się obowiązek obrotu w 
zorganizowanych systemach obrotu, a 
także art. 36 w zakresie informacji, które 
firma z państwa trzeciego powinna 
przekazać do EUNGiPW we wniosku o 
rejestrację. 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 1095/2010. 

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(43) Komisja powinna także posiadać 
uprawnienia do przyjęcia wykonawczych 
standardów technicznych w drodze aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 291 TFUE 
oraz zgodnie z art. 15 rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010. Należy powierzyć 
EUNGiPW zadanie opracowania projektu 

skreślony



PR\895737PL.doc 15/59 PE485.888v01-00

PL

wykonawczych standardów technicznych 
celem ich przedłożenia Komisji w 
odniesieniu do art. 26, określających, czy 
klasa instrumentów pochodnych 
uznanych za podlegające obowiązkowi 
rozliczania na mocy rozporządzenia [ ] 
(EMIR) lub jej odnośny podzbiór powinny 
być przedmiotem obrotu wyłącznie w 
zorganizowanych systemach obrotu.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) uprawnień właściwych organów oraz 
EUNGiPW w zakresie interwencji 
produktowej oraz uprawnień EUNGiPW 
w zakresie zarządzania pozycjami i 
limitów pozycji;

e) uprawnień właściwych organów oraz 
EUNGiPW w zakresie interwencji 
produktowej;

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en
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Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3a) „system dwustronny” oznacza system 
kojarzący deklaracje gotowości zakupu i 
sprzedaży instrumentów finansowych lub 
ułatwiający ich kojarzenie, w którym 
firma inwestycyjna prowadząca system 
działa na własny rachunek poprzez 
realizację zleceń klientów w systemie;

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7) „zorganizowana platforma obrotu 
(OTF)” oznacza każdy system lub 
platformę niebędące rynkiem regulowanym 
ani MTF, prowadzone przez firmę 

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

inwestycyjną lub operatora rynku, w 
ramach których umożliwia się kojarzenie w 
systemie wielu deklaracji gotowości 
zakupu i sprzedaży obligacji, 
strukturyzowanych produktów 
finansowych, uprawnień do emisji lub 
instrumentów pochodnych przez osoby 
trzecie w sposób skutkujący zawarciem 
kontraktu, zgodnie z przepisami tytułu II 
dyrektywy …/…/UE [nowa MiFID];

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7a) „system wielostronny” oznacza system 
kojarzący deklaracje gotowości zakupu i 
sprzedaży instrumentów finansowych lub 
ułatwiający ich kojarzenie, bez względu 
na faktyczną liczbę zleceń realizowanych 
w wynikających z nich transakcjach;

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

17) „właściwy organ” oznacza organ 
wyznaczony przez każde z państw 
członkowskich zgodnie z art. 48
dyrektywy [nowa MiFID], o ile dyrektywa 
ta nie stanowi inaczej;

17) „właściwy organ” oznacza organ 
wyznaczony przez każde z państw 
członkowskich zgodnie z art. 69
dyrektywy …/…/UE [nowa MiFID], o ile 
dyrektywa ta nie stanowi inaczej;

Or. en
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Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

19) „dostawca informacji 
skonsolidowanych (CTP)” oznacza osobę 
upoważnioną na mocy przepisów 
dyrektywy …/…/UE [nowa MiFID] do 
świadczenia usług polegających na 
gromadzeniu informacji dotyczących 
obrotu dla instrumentów finansowych 
wymienionych w art. 5, 6, 11 i 12 
niniejszego rozporządzenia z rynków 
regulowanych, MTF, OTF i 
zatwierdzonych podmiotów publikujących 
(APA) i ich konsolidację w ciągły 
elektroniczny strumień danych bieżących, 
obejmujący dane o cenie i wolumenie dla 
poszczególnych instrumentów 
finansowych w czasie rzeczywistym i 
opóźnionym, o ile to konieczne na mocy 
art. 66 ust. 1 i 2 dyrektywy …/…/UE 
[nowa MiFID];

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

21) „organ zarządzający” oznacza organ 
kierujący firmy inwestycyjnej, operatora 
rynku lub dostawcy usług polegających na 
zgłaszaniu danych, który obejmuje funkcje 
nadzorcze i zarządcze oraz posiada 
ostateczne uprawnienia decyzyjne i władzę 
ustalania strategii firmy inwestycyjnej, 
operatora rynku lub dostawcy usług w 
zakresie danych, ich celów i ogólnego 
kierunku działań, w tym osoby 
rzeczywiście kierujące działalnością 
gospodarczą danego podmiotu;. 
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Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

22) „funkcja nadzorcza” oznacza organ 
zarządzający występujący w swojej funkcji 
nadzorczej polegającej na nadzorowaniu i 
monitorowaniu procesu podejmowania 
decyzji przez kierownictwo;

skreślony

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

23) „kadra kierownicza wyższego 
szczebla” oznacza osoby wykonujące 
funkcje kierownicze u dostawcy usług 
polegających na zgłaszaniu danych; 
zadaniem tych osób jest bieżące 
zarządzanie i ponoszą one 
odpowiedzialność z tego tytułu;

skreślony

Or. en

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

26a) „uzgodnienia interoperacyjne” 
oznacza uzgodnienie operacyjne w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 
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rozporządzenia (UE) nr …/… [EMIR];

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

27) „usługi inwestycyjne i działalność 
inwestycyjna” oznaczają usługi i rodzaje 
działalności określone w art. 4 ust. 1 i 2
dyrektywy [nowa MiFID];

27) „usługi inwestycyjne i działalność 
inwestycyjna” oznaczają usługi i rodzaje 
działalności w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 
1 dyrektywy …/…/UE [nowa MiFID];

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

29) „produkt energetyczny sprzedawany w 
obrocie hurtowym” oznacza kontrakty i 
instrumenty pochodne określone w art. 2 
ust. 4 rozporządzenia [REMIT].

29) „produkt energetyczny sprzedawany w 
obrocie hurtowym” oznacza kontrakty i 
instrumenty pochodne w rozumieniu art. 2 
ust. 4 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii1;
______________
1 Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1.

Or. en

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

2. Definicje zawarte w ust. 1 stosują się 
również do dyrektywy [nowa MiFID].

2. Definicje zawarte w art. 4 ust. 1
dyrektywy …/…/UE [nowa MiFID]
stosują się również do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych, zgodnie z art. 41, 
określających niektóre elementy 
techniczne definicji zawartych w ust. 1 pkt 
3, 3a, 7, 7a, 10 do 16, 18 do 26a, 28 i 29
niniejszego artykułu tak, aby dostosować 
je do zmian na rynku. 

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

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

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

których mowa w art. 3 ust. 1, w oparciu o 
model rynku lub rodzaj i wielkość zleceń w 
przypadkach określonych zgodnie z ust. 3. 
W szczególności właściwe organy mogą 
znieść ten obowiązek w odniesieniu do 
zleceń o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego lub 
typu akcji, kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego, o którym mowa.

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en
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Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Właściwe organy mogą zezwalać 
rynkom regulowanym na odroczenie 
publikacji szczegółów transakcji w oparciu 
o ich typ lub wielkość. W szczególności 
właściwe organy mogą zatwierdzić 
odroczenie publikacji w odniesieniu do 
transakcji o dużej skali w porównaniu z 
normalną wielkością rynku dla danej akcji, 
kwitu depozytowego, funduszu 
inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub 
innego podobnego instrumentu 
finansowego lub danej klasy akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego. 
Rynki regulowane oraz firmy inwestycyjne 
i operatorzy rynku prowadzący MTF lub 

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

uzyskują wcześniejszą zgodę właściwego 
organu na proponowane warunki 
odroczenia publikacji informacji 
handlowych i wyraźnie ujawniają te 
ustalenia uczestnikom rynku i opinii 
publicznej. EUNGiPW monitoruje 
stosowanie tych ustaleń w odniesieniu do 
odroczonej publikacji informacji 
handlowych i przedstawia Komisji 
coroczny raport o ich stosowaniu w 
praktyce.

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) warunki upoważnienia rynku 
regulowanego, firmy inwestycyjnej, w tym 
podmiotu systematycznie internalizującego 
transakcje lub firmy inwestycyjnej lub 
operatora rynku prowadzącego MTF lub 

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

odroczenia publikacji informacji 
handlowych, a także kryteria stosowane 
przy podejmowaniu decyzji, dla których 
akcji, kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów lub 
innych podobnych instrumentów 
finansowych – ze względu na ich wielkość 
lub rodzaj – dopuszczalna jest odroczona 
publikacja dla każdej klasy instrumentów 
finansowych, o których mowa.

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Właściwe organy mogą zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących MTF lub 
OTF z obowiązku upubliczniania 
informacji, o których mowa w art. 7 ust. 1, 
dla szczególnych grup produktów w 
oparciu o model rynku, szczególne cechy 
obrotu produktem oraz płynność w 
przypadkach określonych zgodnie z ust. 4.

1. Właściwe organy mogą zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących MTF z 
obowiązku upubliczniania informacji, o 
których mowa w art. 7 ust. 1, dla 
szczególnych grup produktów w oparciu o 
model rynku, szczególne cechy obrotu 
produktem oraz płynność w przypadkach 
określonych zgodnie z ust. 4.

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Właściwe organy zwolnić rynki 
regulowane oraz firmy inwestycyjne i 
operatorów rynku prowadzących MTF lub 
OTF z obowiązku upubliczniania 
informacji, o których mowa w art. 7 ust. 1, 
w oparciu o rodzaj i wielkość zleceń oraz 
metodę obrotu zgodnie z ust. 4. W 

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

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

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) model rynku; skreślony

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) szczególne cechy obrotu produktem; skreślony

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera b) – punkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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



PE485.888v01-00 28/59 PR\895737PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en
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Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł -13a
Obowiązek zawierania transakcji poza 

rynkiem regulowanym za pośrednictwem 
podmiotów systematycznie 

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

Or. en

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Podmioty systematycznie internalizujące 
transakcje w odniesieniu do akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych 
publikują gwarantowane kwotowania cen 
w odniesieniu do tych akcji, kwitów 
depozytowych, funduszy inwestycyjnych 
typu ETF, certyfikatów i innych 
podobnych instrumentów finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 
obrotu na MTF lub OTF, dla których są 
one podmiotami systematycznie 
internalizującymi transakcje i dla których 
istnieje płynny rynek. W przypadku akcji, 
kwitów depozytowych, funduszy 
inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i 
innych podobnych instrumentów 

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

finansowych, dla których nie istnieje 
płynny rynek, podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje ujawniają 
kwotowania cen swoim klientom na ich 
wniosek.

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Właściwy organ rynku najbardziej 
odpowiedniego pod względem płynności, 
zgodnie z art. 23, dla każdej akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego 
określa przynajmniej raz na rok klasę, do 
której dany instrument należy, na 
podstawie arytmetycznej średniej wartości 
zleceń zrealizowanych na rynku w 
odniesieniu do danego instrumentu 
finansowego. Informację tę podaje się do 
wiadomości publicznej wszystkim 
uczestnikom rynku.

6. Właściwy organ rynku najbardziej 
odpowiedniego pod względem płynności, 
zgodnie z art. 23, dla każdej akcji, kwitu 
depozytowego, funduszu inwestycyjnego 
typu ETF, certyfikatu lub innego 
podobnego instrumentu finansowego 
określa przynajmniej raz na rok klasę, do 
której dany instrument należy, na 
podstawie arytmetycznej średniej wartości 
zleceń zrealizowanych na rynku w 
odniesieniu do danego instrumentu 
finansowego. Informację tę podaje się do 
wiadomości publicznej wszystkim 
uczestnikom rynku i przekazuje 
EUNGiPW, który publikuje ją na swojej 
stronie internetowej.

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Właściwe organy oraz EUNGiPW 
monitorują stosowanie niniejszego 
artykułu w odniesieniu do zakresu 
kwotowań udostępnianych klientom firmy 
inwestycyjnej oraz udostępnianych innym 

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

uczestnikom rynku w porównaniu z inną 
działalnością handlową firmy, a także 
stopień, w jakim kwotowania 
odzwierciedlają istniejące warunki 
rynkowe w odniesieniu do transakcji na 
tych samych lub podobnych instrumentach 
mających miejsce na rynkach 
regulowanych, MTF lub OTF. Do dnia …*
EUNGiPW składa Komisji sprawozdanie 
ze stosowania art. 17. W przypadku 
znaczącego zakresu działalności dotyczącej 
kwotowania i obrotu, wykraczającej 
nieznacznie poza próg wskazany w art. 17 
ust. 3 lub wykraczającej poza istniejące 
warunki rynkowe, EUNGiPW przedkłada 
sprawozdanie Komisji przed tym 
terminem.

________________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 24 miesiące 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

_____________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

9. Do dnia …* EUNGiPW składa Komisji 
sprawozdanie z funkcjonowania 
niniejszego artykułu, stwierdzając również, 
czy treść i forma zgłoszeń transakcji 
otrzymywanych i wymienianych między 
właściwymi organami w kompleksowy 
sposób umożliwia monitorowanie 
działalności firm inwestycyjnych zgodnie z 
art. 21. Komisja może podjąć kroki w celu 
zaproponowania zmian, w tym ustalić, aby 
transakcje były przekazywane do systemu 
wskazanego przez EUNGiPW zamiast do
właściwych organów, co pozwoli 
odnośnym właściwym organom na 
uzyskanie dostępu do wszystkich 
informacji zgłoszonych zgodnie z 
niniejszym artykułem. Komisja przedkłada 
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niniejszym artykułem. sprawozdanie sporządzone przez 
EUNGiPW Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.
_____________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 24 miesiące 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja może, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 42, przyjmować 
decyzje stwierdzające, że ramy prawne i 
nadzorcze państwa trzeciego zapewniają 
zgodność systemu obrotu zatwierdzonego 
w tym państwie trzecim z obowiązującymi 
prawnie wymogami, które są równoważne 
wymogom dla systemów obrotu, o których 
mowa w ust. 1 lit. a)–c), wynikającym z 
niniejszego rozporządzenia, dyrektywy 
[nowa MiFID] i rozporządzenia [nowe 
MAR], oraz które podlegają skutecznemu 
nadzorowi i egzekwowaniu przepisów w 
tym państwie trzecim.

4. Komisja może, zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 42 ust. 
2, przyjmować decyzje stwierdzające, że 
ramy prawne i nadzorcze państwa 
trzeciego zapewniają zgodność systemu 
obrotu zatwierdzonego w tym państwie 
trzecim z obowiązującymi prawnie 
wymogami, które są równoważne 
wymogom dla systemów obrotu, o których 
mowa w ust. 1 lit. a)–c) niniejszego 
artykułu, wynikającym z niniejszego 
rozporządzenia, dyrektywy …/…/UE 
[nowa MiFID] i rozporządzenia (UE) nr 
…/… [nowe MAR], oraz które podlegają 
skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu 
przepisów w tym państwie trzecim.

Or. en

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

określające rodzaje umów, o których mowa 
w ust. 2, które mają bezpośredni, znaczący 
i przewidywalny skutek w ramach Unii, 
oraz przypadki, w których obowiązek 
obrotu jest konieczny lub właściwy dla 
przeciwdziałania obchodzeniu przepisów 
niniejszego rozporządzenia.

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*.
Komisji przyznaje się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
_____________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW opracowuje projekt 
wykonawczych standardów technicznych w 
celu określenia:

EUNGiPW opracowuje projekt 
regulacyjnych standardów technicznych, w 
którym określa:

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EUNGiPW przedkłada Komisji projekt 
wykonawczych standardów technicznych, 

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

którym mowa w akapicie pierwszym, w 
terminie trzech miesięcy od przyjęcia przez 
Komisję regulacyjnych standardów 
technicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr …/… [EMIR].

Or. en

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do wdrożenia 
wykonawczych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia 
1095/2010.

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

Or. en

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Po przekazaniu powiadomienia, o którym 
mowa w pierwszym akapicie, EUNGiPW 
publikuje wezwanie do opracowania 
wniosków dotyczących obrotu tymi 
instrumentami pochodnymi w systemach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1.

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. EUNGiPW przedkłada Komisji, zgodnie 
z ust. 1, nowy projekt wykonawczych
standardów technicznych w celu zmiany, 
zawieszenia lub odwołania 
dotychczasowych wykonawczych
standardów technicznych zawsze, gdy 
zachodzi istotna zmiana w zakresie 
kryteriów określonych w ust. 2. Przed 
podjęciem tego kroku EUNGiPW może, 
gdzie jest to stosowne, konsultować się z 
właściwymi organami państw trzecich. 

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

Komisja jest uprawniona do zmiany, 
zawieszenia lub odwołania 
dotychczasowych regulacyjnych
standardów technicznych zgodnie z art. 
10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

6. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających kryteria, o których mowa w 
ust. 2 lit. b).

EUNGiPW przedkłada Komisji projekty 
tych regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*.

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

Or. en
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

4. W przypadku zbywalnych papierów 
wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego właściwy organ kompetentny 
w odniesieniu do systemu obrotu może 
odmówić partnerowi centralnemu dostępu 
do systemu obrotu wyłącznie wtedy, gdy 
dostęp taki stwarzałby zagrożenie dla 
sprawnego lub prawidłowego 
funkcjonowania rynków. W przypadku 
innych instrumentów finansowych 
partner centralny uzyskuje dostęp do 
systemu obrotu wyłącznie pod warunkiem, 
że dostęp taki nie wymaga 
interoperacyjności ani nie zagraża 
sprawnemu i poprawnemu 
funkcjonowaniu rynków, w szczególności 
ze względu na fragmentację płynności, 
a także pod warunkiem, że system obrotu 
wprowadzi odpowiednie mechanizmy 
zapobiegające takiej fragmentacji.

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

4a. Jeżeli właściwy organ odmawia 
dostępu na tej podstawie, wydaje swoją 
decyzję w terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania wniosku, o którym mowa w 
ust. 2, i przedstawia systemowi obrotu oraz 
partnerowi centralnemu wyczerpujące 
uzasadnienie, w tym dowody, na których 
oparta została decyzja.

Or. en

Poprawka 64

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

obrotu w przypadku zbywalnych papierów 
wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego, w tym warunki sformułowane 
w oparciu o wolumen transakcji, liczbę 
użytkowników lub inne czynniki 
stwarzające nadmierne ryzyko.

Or. en

Poprawka 65

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6a. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia definicji fragmentacji 
płynności. Te projekty regulacyjnych 
standardów technicznych, w miarę 
możliwości, uwzględniają regulacyjne 
standardy techniczne przyjęte przez 
Komisję zgodnie z art. 5a rozporządzenia 
(UE) nr …/… [EMIR].
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*.
Komisji przyznaje się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

-1. Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1095/2010 EUNGiPW monitoruje 
produkty inwestycyjne, w tym depozyty 
strukturyzowane i instrumenty finansowe 
wprowadzane do obrotu, dystrybuowane 
lub sprzedawane w Unii, oraz może 
aktywnie sprawdzać nowe produkty 
inwestycyjne lub instrumenty finansowe, 
zanim będą wprowadzane do obrotu, 
dystrybuowane lub sprzedawane w Unii, 
we współpracy z właściwymi organami.

Or. en

Poprawka 67

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

a) marketingu, dystrybucji lub sprzedaży 
określonych produktów inwestycyjnych, w 
tym depozytów strukturyzowanych, 
instrumentów finansowych lub 
instrumentów finansowych o określonych 
cechach;

Or. en

Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wymogi regulacyjne w ramach 
prawodawstwa unijnego, które mają 

b) wymogi regulacyjne w ramach 
prawodawstwa unijnego, które mają 
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zastosowanie do odnośnego instrumentu 
finansowego lub działalności, nie 
przeciwdziałają temu zagrożeniu;

zastosowanie do odnośnego produktu 
inwestycyjnego, instrumentu finansowego 
lub działalności, nie przeciwdziałają temu 
zagrożeniu;

Or. en

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli spełnione są warunki, o których 
mowa w akapicie pierwszym, EUNGiPW 
może zapobiegawczo nałożyć zakaz lub 
ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, 
przed wprowadzeniem do obrotu lub 
sprzedażą klientom produktu 
inwestycyjnego lub instrumentu 
finansowego.

Or. en

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4a. Przed podjęciem decyzji, o której 
mowa w ust. 1, EUNGiPW może uprzedzić 
o swoim zamiarze wydania zakazu lub 
ograniczenia na produkt inwestycyjny lub 
instrument finansowy, o ile we 
wskazanym okresie określone zmiany nie 
zostaną wprowadzone w charakterystyce 
produktu inwestycyjnego lub instrumentu 
finansowego.

Or. en
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Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. EUNGiPW dokonuje przeglądu zakazu 
lub ograniczenia nałożonego zgodnie z ust. 
1 w odpowiednich odstępach, a w każdym 
razie przynajmniej co trzy miesiące. Zakaz 
lub ograniczenie, które nie zostały 
przedłużone po okresie trzech miesięcy, 
wygasają.

6. EUNGiPW dokonuje przeglądu zakazu 
lub ograniczenia nałożonego zgodnie z ust. 
1 w odpowiednich odstępach, a w każdym 
razie przynajmniej co trzy miesiące. Jeżeli 
zakaz lub ograniczenie nakłada się w celu 
ochrony inwestorów, EUNGiPW 
dokonuje przeglądu zakazu lub 
ograniczenia co roku. Zakaz lub 
ograniczenie, które nie zostały przedłużone 
po okresie trzech miesięcy lub roku, 
wygasają.

Or. en

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające kryteria i czynniki, które 
powinny być uwzględniane przez 
EUNGiPW przy podejmowaniu decyzji o 
wystąpieniu zagrożenia dla ochrony 
inwestorów lub dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych oraz dla stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub części 
tego systemu, o którym mowa w ust. 2 lit. 
a).

8. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające kryteria i czynniki, które 
powinny być uwzględniane przez 
EUNGiPW przy podejmowaniu decyzji o 
wystąpieniu zagrożenia dla ochrony 
inwestorów lub dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych oraz dla stabilności całego 
unijnego systemu finansowego lub części 
tego systemu, o którym mowa w ust. 2 lit. 
a). W przedmiotowych aktach 
delegowanych zapewnia się to, by 
EUNGiPW mogła, o ile to konieczne, 
podjąć działania zapobiegawcze i nie była 
zmuszona czekać z podjęciem działań do 
chwili wprowadzenia produktu lub 
instrumentu finansowego do obrotu bądź 
podjęcia danego rodzaju działalności lub 
rozpoczęcia stosowania danej praktyki.
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Or. en

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

–1. Właściwe organy monitorują produkty 
inwestycyjne, w tym depozyty 
strukturyzowane i instrumenty finansowe 
wprowadzane do obrotu, dystrybuowane i 
sprzedawane w ich państwie 
członkowskim lub przez nie oraz mogą 
aktywnie sprawdzać nowe produkty 
inwestycyjne lub instrumenty finansowe, 
zanim będą one wprowadzane do obrotu, 
dystrybuowane lub sprzedawane w 
państwie członkowskim lub przez nie.

Or. en

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

a) marketingu, dystrybucji lub sprzedaży 
określonych produktów inwestycyjnych, w 
tym depozytów strukturyzowanych, 
instrumentów finansowych lub 
instrumentów finansowych o określonych 
cechach;

Or. en

Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) istniejące wymogi regulacyjne w ramach 
prawodawstwa unijnego, które mają 
zastosowanie do instrumentu finansowego 
lub działalności lub praktyki, w 
niewystarczającym stopniu przeciwdziałają 
zagrożeniom, o których mowa w lit. a), a 
problem nie zostanie lepiej rozwiązany 
dzięki lepszemu nadzorowi lub 
egzekwowaniu istniejących wymogów;

b) istniejące wymogi regulacyjne w ramach 
prawodawstwa unijnego, które mają 
zastosowanie do produktu inwestycyjnego, 
instrumentu finansowego lub działalności 
lub praktyki, w niewystarczającym stopniu 
przeciwdziałają zagrożeniom, o których 
mowa w lit. a), a problem nie zostanie 
lepiej rozwiązany dzięki lepszemu 
nadzorowi lub egzekwowaniu istniejących 
wymogów;

Or. en

Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli spełnione są warunki, o których 
mowa w akapicie pierwszym, właściwy 
organ może zapobiegawczo wydać zakaz 
lub ograniczenie wprowadzania do 
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obrotu, dystrybucji lub sprzedaży klientom 
produktu inwestycyjnego lub instrumentu 
finansowego.

Or. en

Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2a. Przed wydaniem zakazu lub 
ograniczenia, o których mowa w ust. 1, 
właściwy organ może uprzedzić o swoim 
zamiarze wydania zakazu lub 
ograniczenia na produkt inwestycyjny lub 
instrument finansowy, o ile we 
wskazanym okresie nie zostaną 
wprowadzone określone zmiany w 
charakterystyce produktu inwestycyjnego 
lub instrumentu finansowego.

Or. en

Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en
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Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

10. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 41, środki 
określające kryteria i czynniki, które 
powinny być uwzględniane przez 
EUNGiPW przy podejmowaniu decyzji o 
wystąpieniu zagrożenia dla prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych, w tym w odniesieniu do 
sposobów fizycznej dostawy towarów, 
bądź dla stabilności całego unijnego 
systemu finansowego lub części tego 
systemu, o którym mowa w ust. 2 lit. a). W 
odniesieniu do tych kryteriów i czynników 
uwzględnia się projekty regulacyjnych 
standardów technicznych, opracowanych 
zgodnie z art. 59 ust. 3 dyrektywy 
…/…/UE [nowa MiFID] oraz wprowadza 
się rozróżnienie między sytuacjami, w 
których EUNGiPW podejmuje działania 
ze względu na bezczynność właściwego 
organu, a takimi, w których EUNGiPW 
bierze pod uwagę dodatkowe zagrożenie, 
którego nie jest w stanie uwzględnić 
właściwy organ zgodnie z art. 71 ust. 2 lit. 
i) oraz art. 72 ust. 1 lit f) i g) dyrektywy 
…/…/UE [nowa MiFID].

Or. en

Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Firma z państwa trzeciego może 
świadczyć usługi wymienione w art. 30 
dyrektywy [nowa MiFID] uprawnionym 
kontrahentom mającym siedzibę w Unii 
bez tworzenia oddziału wyłącznie w 

1. Firma z państwa trzeciego może 
świadczyć usługi wymienione w art. 30 
dyrektywy …/…/UE [nowa MiFID] 
uprawnionym kontrahentom oraz klientom 
branżowym w rozumieniu sekcji I 
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przypadku, gdy jest ona zarejestrowana w 
rejestrze firm z państw trzecich 
prowadzonym przez EUNGiPW zgodnie z 
art. 37.

załącznika II do dyrektywy …/…/UE 
[nowa MiFID] mającym siedzibę w Unii 
bez tworzenia oddziału wyłącznie w 
przypadku, gdy jest ona zarejestrowana w 
rejestrze firm z państw trzecich 
prowadzonym przez EUNGiPW zgodnie z 
art. 37.

Or. en

Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Komisji przyznaje się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych określających informacje 
przedstawiane przez firmę z państwa 
trzeciego we wniosku o rejestrację 
składanym do EUNGiPW zgodnie z ust. 3 
oraz format informacji przekazywanych 
zgodnie z ust. 4.

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

Or. en

Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

EUNGiPW przedstawia Komisji te 
regulacyjne standardy techniczne do dnia 
…*.

Komisji przyznaje się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

____________
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* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony

Or. en

Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Komisja może przyjąć decyzję zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 42 ust. 2, w odniesieniu do państwa 
trzeciego, jeżeli ramy prawne i nadzorcze 
tego państwa trzeciego gwarantują, iż 
firmy posiadające zezwolenie w danym 
państwie trzecim spełniają prawnie 
wiążące wymogi o skutku równoważnym 
wymogom określonym w dyrektywie nr 
…/…/UE [MiFID], niniejszym 
rozporządzeniu, dyrektywie 2006/49/WE 
oraz w środkach wykonawczych do tych 
aktów prawnych, oraz jeżeli dane państwo 
trzecie zapewnia równoważne wzajemne 
uznawanie ram ostrożnościowych 
mających zastosowanie do firm 
inwestycyjnych posiadających zezwolenie 
zgodnie z tą dyrektywą.
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Or. en

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przekazane uprawnienia powierza się 
na czas nieokreślony od daty, o której 
mowa w art. 41 ust. 1.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 
4, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 
2, art. 13 ust. 7, art. 14 ust. 5, art. 14 ust. 
6, art. 16 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 18 ust. 
3, art. 19 ust. 3, art. 20 ust. 3, art. 28 ust. 
6, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 
8, art. 32 ust. 6 i art. 35 ust. 10, powierza 
się na czas nieokreślony.

Or. en
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Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przekazanie uprawnień może zostać 
odwołane w dowolnym momencie przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie uprawnień 
określonych w tej decyzji. Staje się ona 
skuteczna od następnego dnia po 
opublikowaniu decyzji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub od 
późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących.

3. Przekazanie uprawnienia, o którym 
mowa w art. 2 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 6 
ust. 2, art. 8 ust. 4, art. 10 ust. 2, art. 11 
ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 7, art. 14 
ust. 5, art. 14 ust. 6, art. 16 ust. 3, art. 18 
ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3, art. 20 
ust. 3, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 6, art. 30 
ust. 3, art. 31 ust. 8, art. 32 ust. 6 i art. 35 
ust. 10 może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu 
kończy przekazanie uprawnień 
określonych w tej decyzji. Staje się ona 
skuteczna od następnego dnia po 
opublikowaniu decyzji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub od 
późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących.

Or. en

Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Akt delegowany wchodzi w życie tylko 
wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada 
nie wyrażą sprzeciwu w terminie 2 
miesięcy od powiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady lub jeżeli 
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 wchodzi w życie tylko 
wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada 
nie wyrażą sprzeciwu w terminie trzech 
miesięcy od powiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady lub jeżeli 
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 trzy miesiące.
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Or. en

Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W zakresie przyjęcia aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 24, 26 i 37
Komisję wspomaga Europejski Komitet 
Papierów Wartościowych ustanowiony na 
mocy decyzji Komisji 2001/528/WE. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

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

Or. en

Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – 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 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przed upływem [2 lat od rozpoczęcia 
stosowania MiFIR zgodnie z art. 41 ust. 2]
Komisja, po konsultacji z EUNGiPW, 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat 

2. Do dnia …* Komisja, po konsultacji z 
EUNGiPW, przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat funkcjonowania art. 23, wskazując 
między innymi, czy treść i forma zgłoszeń 
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funkcjonowania art. 13, wskazując między 
innymi, czy treść i forma zgłoszeń 
transakcji otrzymywanych i wymienianych 
między właściwymi organami pozwalają 
na kompleksowe monitorowanie 
działalności firm inwestycyjnych zgodnie z 
art. 13 ust. 1. Komisja może przedstawić 
odpowiednie wnioski, w tym przewidujące, 
aby transakcje były zgłaszane do systemu 
wskazanego przez EUNGiPW zamiast do 
właściwych organów, co pozwoli 
odnośnym właściwym organom uzyskać 
dostęp do wszystkich informacji 
zgłaszanych zgodnie z tym artykułem.

transakcji otrzymywanych i wymienianych 
między właściwymi organami pozwalają 
na kompleksowe monitorowanie 
działalności firm inwestycyjnych zgodnie z 
art. 23 ust. 1 Komisja może przedstawić 
odpowiednie wnioski, w tym przewidujące, 
aby transakcje były zgłaszane do systemu 
wskazanego przez EUNGiPW zamiast do 
właściwych organów, co pozwoli 
odnośnym właściwym organom uzyskać 
dostęp do wszystkich informacji 
zgłaszanych zgodnie z tym artykułem.

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 42 miesiące 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

1. Instytucje finansowe z państw trzecich 
mogą świadczyć usługi i prowadzić 
działalność w państwach członkowskich 
zgodnie z krajowymi systemami do roku
po przyjęciu przez Komisję decyzji 
odnoszącej się do danego państwa 
trzeciego zgodnie z art. 41 ust. 3 dyrektywy 
…/…/UE [nowa MiFID].

Or. en

Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony

Or. en

Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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



PE485.888v01-00 56/59 PR\895737PL.doc

PL

art. 33, art. 34 i art. 35, które mają 
zastosowanie natychmiast po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia.

po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

______________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 18 miesiące 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Przegląd dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) należy 
postrzegać w związku z reakcją 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 zapewnienie tego, 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 (SI).

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji polegający na rozszerzeniu zakresu przepisów 
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MiFID, ponieważ opowiada się za likwidacją wszelkich luk w ramach regulacyjnych, 
by żadna część rynku nie pozostawała nieuregulowana.

Podczas gdy w MiFID I istniało rozróżnienie między trzema kategoriami zorganizowanych 
systemów realizacji zleceń – wspomnianymi wyżej RM, MTF i SI – 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 dotyczący 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. Ponadto sprawozdawca proponuje jaśniejsze 
zdefiniowanie systemu „dwustronnego” i „wielostronnego”, aby precyzyjnie rozróżnić 
zawieranie transakcji dwu- i wielostronnych oraz zapewnić to, by uczestnicy rynku podlegali 
właściwym przepisom.

Sprawozdawca zwraca uwagę na postanowienia dotyczące dostępu do infrastruktury
rynkowej. Uważa, że taki dostęp może stać się przyczyną problemów wskutek fragmentacji 
płynności lub w związku z interoperacyjnością oraz że konieczne jest zapewnienie nadzorowi 
możliwości podjęcia interwencji w celu zapobieżenia urzeczywistnieniu się takich 
problemów, co podkreślono w rozporządzeniu EMIR.

Zgodnie z wnioskiem dotyczącym MiFIR konieczne jest rozszerzenie wymogów w zakresie 
przejrzystości przed transakcją i po niej również na produkty o charakterze podobnym do 
kapitałowego i innym niż kapitałowe. Ponieważ sprawozdawca opowiada się za środkami 
zwiększającymi przejrzystość, popiera takie podejście i jedynie dostosowuje możliwość 
przyznawania wyłączeń dla instrumentów innych niż kapitałowe. Proponowane przez 
Komisję obowiązki w zakresie powiadamiania właściwych organów o transakcjach
obejmują nowy wymóg wobec RM, MTF i OTF odnoszący się do przechowywania danych 
dotyczących zleceń, tak by były one dostępne dla organów nadzorujących przez co najmniej 
5 lat. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje te propozycje.

Zgodnie z wnioskiem Komisji właściwe organy mogą nałożyć koordynowane przez 
EUNGiPW trwałe zakazy lub ograniczenia na produkty finansowe lub rodzaje 
działalności i praktyk. Ponadto EUNGiPW może tymczasowo zakazać stosowania 
produktów, praktyk i wykonywania usług lub ograniczyć je. Sprawozdawca wątpi, czy 
możliwość zakazania produktów lub usług wyłącznie ex post wystarcza do zapewnienia 
stabilności rynku finansowego lub ochrony inwestorów, i dlatego proponuje dwa 
uzupełnienia. Po pierwsze, EUNGiPW lub właściwe organy powinny nie tylko monitorować 
instrumenty finansowe, ale również produkty inwestycyjne obejmujące także depozyty 
strukturyzowane. Po drugie, oprócz możliwości nałożenia zakazów lub ograniczeń na 
produkty, które już zostały wprowadzone do obrotu, EUNGiPW lub właściwe organy 
powinny również móc zapobiegawczo nałożyć zakazy lub ograniczenia przed 
wprowadzeniem produktu inwestycyjnego lub instrumentu finansowego do obrotu. Ponadto 
EUNGiPW i właściwe organy powinny powiadamiać o zamiarze zapobiegawczego nałożenia 
zakazu na produkt inwestycyjny lub instrument finansowym, by w określonym terminie 
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możliwe było wprowadzenie zmian w charakterystyce danego instrumentu lub produktu.

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.


