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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (2004/39/WE, w skrócie zwana 
dyrektywą MiFID), która obowiązuje od listopada 2007 r., stanowi jedno z podstawowych 
narzędzi UE w zakresie regulacji sektora finansowego i sprawozdawca przyznaje, że istnieje 
potrzeba dokonania przeglądu obecnej dyrektywy MiFID (określanej poniżej jako MiFID II), 
aby wyeliminować jej niedoskonałości.

Od tamtej pory miały miejsce dwa wydarzenia, które ukazały konieczność wprowadzenia 
ulepszeń. Po pierwsze, rynki finansowe znacznie się zmieniły i na przykład pojawiły się na 
nich nowe produkty. Po drugie, kryzys finansowy z 2008 r. oraz jego skutki odsłoniły 
niedociągnięcia w funkcjonowaniu i w zakresie przejrzystości tych rynków, jak i braki w 
dyrektywie MiFID, która miała stanowić rozwiązanie tych problemów. Wyciągając niezbędne 
wnioski, Komisja Europejska proponuje dokonanie przeglądu dyrektywy MiFID. Jego 
główne cele to: 

- poprawa przejrzystości i nadzoru nad słabiej regulowanymi rynkami; 
- ograniczenie ryzyka związanego z zakłóceniami na rynku oraz zagrożeń systemowych; 
- lepsza ochrona inwestorów oraz przywrócenie zaufania; 
- podniesienie wydajności rynków finansowych przy jednoczesnym obniżeniu zbędnych 

kosztów dla działających na nich podmiotów;
- zapewnienie większej przejrzystości i sprawniejszej regulacji rynków finansowych. 

Proponowane nowe przepisy obejmują dwa różne instrumenty prawne, mianowicie dyrektywę 
(MiFID) oraz rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (zwane poniżej 
MiFIR), w związku z czym należy je rozpatrywać łącznie. Głównym celem proponowanego 
rozporządzenia jest ustalenie we wszystkich państwach członkowskich jednolitych wymogów 
w zakresie podawania do wiadomości publicznej danych o obrocie, zgłaszania transakcji, 
obrotu instrumentami pochodnymi w systemach zorganizowanych, niedyskryminacyjnego 
dostępu do rozliczeń oraz niedyskryminacyjnego dostępu do obrotu wskaźnikami, a także 
uprawnień właściwych organów w zakresie interwencji produktowej. 

Zdaniem sprawozdawcy opinia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii mogłaby się 
skupiać przede wszystkim na skutkach proponowanego rozporządzenia dla sektora 
przedsiębiorstw niefinansowych, takich jak firmy z branży towarowej. Sprawozdawca zadaje 
sobie pytanie, czy wymogi zawarte w proponowanym rozporządzeniu są proporcjonalne w 
odniesieniu do przedsiębiorstw niefinansowych. Ogólnie sprawozdawca uważa, że 
przedsiębiorstwa niefinansowe, takie jak firmy z branży towarowej, ze względu na swój 
charakter nie powinny być traktowane jak tradycyjne instytucje finansowe, takie jak banki. 
Działalność handlowa przedsiębiorstw niefinansowych nie jest źródłem ryzyka systemowego 
i jest ważną częścią działalności gospodarczej takich podmiotów. 

Wobec powyższego w ramach dalszych rozważań sprawozdawca pragnie się skupić na 
skutkach rozporządzenia MiFIR dla przedsiębiorstw niefinansowych i na późniejszym etapie 
w razie konieczności złożyć odpowiednie poprawki. I tak na przykład rynek produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym podlega już przepisom wprowadzonym 
na mocy rozporządzenia 2011/1227/WE w sprawie integralności rynku (rozporządzenie w 
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sprawie integralności i przejrzystości rynku energii – REMIT) i wobec tego można posłużyć 
się argumentem, że obowiązek obrotu określony w art. 24 nie powinien mieć zastosowania do 
produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które są objęte 
odpowiednimi działaniami monitorującymi prowadzonymi przez właściwe władze nadzoru 
ostrożnościowego, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia REMIT.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF 
lub na OTF. 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.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych podlegających obowiązkowi
obrotu, o którym mowa w art. 24. 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.

Ten obowiązek upubliczniania nie ma 
zastosowania do transakcji na 
instrumentach pochodnych kontrahentów 
niefinansowych, które zmniejszają 
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obiektywnie mierzalne ryzyko 
bezpośrednio powiązane z działalnością 
gospodarczą tego kontrahenta lub jej 
finansowaniem.

Uzasadnienie

Instrumenty pochodne wykorzystywane przez firmy niefinansowe są dostosowane do 
elastycznego i skutecznego zabezpieczenia przed ryzykiem przy działalności operacyjnej. 
Poprawka umożliwiłaby zwolnienie tych transakcji z wymogów dotyczących przejrzystości, 
ponieważ upublicznianie tych odnoszących się do konkretnych sytuacji transakcji mogłoby 
spowodować problemy z poufnością.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości cenę, wolumen i 
czas transakcji zrealizowanych w 
odniesieniu do obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF 
lub na OTF. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości szczegóły 
wszystkich takich transakcji w czasie 
możliwie najbardziej zbliżonym do czasu 
rzeczywistego.

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF podają do 
publicznej wiadomości cenę, wolumen i 
czas transakcji zrealizowanych w 
odniesieniu do obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych podlegających obowiązkowi
obrotu, o którym mowa w art. 24. 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.

Ten obowiązek upubliczniania nie ma 
zastosowania do transakcji na 
instrumentach pochodnych kontrahentów 
niefinansowych, które zmniejszają 
obiektywnie mierzalne ryzyko 
bezpośrednio powiązane z działalnością 
gospodarczą tego kontrahenta lub jej 
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finansowaniem.

Uzasadnienie

Instrumenty pochodne wykorzystywane przez firmy niefinansowe są dostosowane do 
elastycznego i skutecznego zabezpieczenia przed ryzykiem przy działalności operacyjnej. 
Poprawka umożliwiłaby zwolnienie tych transakcji z wymogów dotyczących przejrzystości, 
ponieważ upublicznianie tych odnoszących się do konkretnych sytuacji transakcji mogłoby 
spowodować problemy z poufnością.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Wymaganie od podmiotów systematycznie internalizujących transakcje określania tej samej 
ceny za dany instrument dla wszystkich klientów utrudniłoby im różnicowanie cen przy 
uwzględnieniu ryzyka kontrahenta, co ma kluczowe znaczenie w przypadku dostosowanych do 
konkretnej sytuacji transakcji na instrumentach pochodnych z udziałem przedsiębiorstw 
niefinansowych. W związku z tym wymóg kwotowania powinien być ograniczony do 
instrumentów pochodnych, które nie są dostosowane do konkretnej sytuacji, są dostatecznie 
płynne i dlatego podlegają obowiązkowi obrotu na rynku regulowanym, MTF lub OTF.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)



AD\903581PL.doc 7/11 PE486.103v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten obowiązek upubliczniania nie ma 
zastosowania do takich transakcji na 
instrumentach pochodnych kontrahentów 
niefinansowych, które zmniejszają 
obiektywnie mierzalne ryzyko 
bezpośrednio powiązane z działalnością 
gospodarczą tego kontrahenta lub jej 
finansowaniem.

Uzasadnienie

Wymaganie od podmiotów systematycznie internalizujących transakcje określania tej samej 
ceny za dany instrument dla wszystkich klientów utrudniłoby im różnicowanie cen przy 
uwzględnieniu ryzyka kontrahenta, co ma kluczowe znaczenie w przypadku dostosowanych do 
konkretnej sytuacji transakcji na instrumentach pochodnych z udziałem przedsiębiorstw 
niefinansowych. W związku z tym wymóg kwotowania powinien być ograniczony do 
instrumentów pochodnych, które nie są dostosowane do konkretnej sytuacji, są dostatecznie 
płynne i dlatego podlegają obowiązkowi obrotu na rynku regulowanym, MTF lub OTF.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Ten obowiązek upubliczniania nie ma 
zastosowania do takich transakcji na 
instrumentach pochodnych kontrahentów 
niefinansowych, które zmniejszają 
obiektywnie mierzalne ryzyko 
bezpośrednio powiązane z działalnością 
gospodarczą tego kontrahenta lub jej 
finansowaniem.

Uzasadnienie

Instrumenty pochodne wykorzystywane przez przedsiębiorstwa są dostosowane do 
elastycznego i skutecznego zabezpieczenia przed ryzykiem przy działalności operacyjnej. 
Poprawka umożliwiłaby zwolnienie tych transakcji z wymogów dotyczących przejrzystości, 
ponieważ upublicznianie tych odnoszących się do konkretnych sytuacji transakcji mogłoby 
spowodować problemy z poufnością.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Obowiązek obrotu nie ma 
zastosowania do produktów 
energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym, objętych odpowiednim 
monitorowaniem ze strony właściwych 
organów nadzoru ostrożnościowego 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie integralności i przejrzystości 
hurtowego rynku energii.

Uzasadnienie

Procedura obowiązku obrotu określona w MiFIR może ograniczyć zakres uznany w EMIR. 
Ponadto nie uwzględnia zasad dotyczących hurtowych rynków energii wprowadzonych w 
rozporządzeniu 1227/2011 w sprawie integralności rynku.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Użyteczność gospodarcza rynków – ich zdolność do określania cen oraz zdolność do 
zabezpieczania przed niemożliwym do uniknięcia ryzykiem – jest z pewnością główną funkcją, 
którą organy nadzoru muszą zachować w swoich działaniach. Powinno to być częścią ich 
misji (oraz misji EUNGiPW), tak jak ma to miejsce w przypadku amerykańskiego CFTC.

Poprawka 8

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. Przekazane uprawnienia powierza się na
okres pięciu lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.
Komisja przedkłada sprawozdanie na 
temat przekazanych uprawnień najpóźniej 
dziewięć miesięcy przed końcem tego 
pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje przedłużone na takie 
same okresy, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada sprzeciwią się 
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 
miesiące przed końcem każdego okresu. 

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W stosunku do osób, których główna 
działalność polega na realizowaniu na 
własny rachunek transakcji towarami 
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i/lub pochodnymi instrumentami 
towarowymi, niniejsze rozporządzenie 
zaczyna w pełni obowiązywać dopiero od 
...*. Jeżeli osoby, które na własny 
rachunek realizują transakcje towarami 
i/lub pochodnymi instrumentami 
towarowymi, stanowią część grupy, której 
główna działalność polega na świadczeniu 
usług inwestycyjnych w rozumieniu 
dyrektywy 2004/39/WE lub usług 
bankowych w rozumieniu dyrektywy 
2000/12/WE, niniejsze rozporządzenie 
stosuje się zgodnie z ust. 2.
__________
* Dz.U.: Proszę wstawić datę: dwa lata od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

W przyszłości MiFIR będzie miało zastosowanie do nowych podmiotów, które dotychczas były 
wyłączone z zakresu jego zastosowania. Muszą oni po raz pierwszy sprostać jego złożonym 
wymogom i dokonać odpowiedniej restrukturyzacji, inaczej niż przedsiębiorstwa finansowe, 
które muszą spełnić jedynie dodatkowe wymagania. Dlatego też te nowe podmioty potrzebują 
dłuższego czasu na wdrożenie przepisów rozporządzenia. 
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