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Poprawka 6
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zakres niniejszego rozporządzenia 
powinien być na tyle szeroki, aby 
umożliwiał stworzenie prewencyjnych ram 
prawnych. Opracowywanie wskaźników 
obejmuje korzystanie ze swobody uznania 
podczas ich wyznaczania i nieodłącznie 
podlega pewnym rodzajom konfliktu 
interesów, przez co istnieją możliwości 
manipulacji tymi wskaźnikami oraz 
zachęty do takiej manipulacji. Te czynniki 
ryzyka są wspólne dla wszystkich 
wskaźników i wszystkie one powinny 
zostać uwzględnione w stosownych 
wymogach dotyczących zarządzania i 
kontroli. Ponieważ znaczenie wskaźnika 
oraz jego podatność na manipulację 
zmieniają się z biegiem czasu, 
ograniczenie zakresu rozporządzenia 
poprzez odniesienie do aktualnie istotnych 
lub podatnych na manipulację indeksów 
nie uwzględniałoby ryzyka, które może się 
w przyszłości wiązać z każdym 
wskaźnikiem. W szczególności wskaźniki, 
które obecnie nie są szeroko stosowane, 
mogą być w przyszłości częściej 
wykorzystywane, w związku z czym nawet 
niewielka manipulacja może się w ich 
przypadku okazać znacząca w skutkach.

(8) Zakres niniejszego rozporządzenia 
powinien być na tyle szeroki, aby 
umożliwiał stworzenie prewencyjnych ram 
prawnych. Opracowywanie wskaźników 
obejmuje korzystanie ze swobody uznania 
podczas ich wyznaczania i nieodłącznie 
podlega pewnym rodzajom konfliktu 
interesów, przez co istnieją możliwości 
manipulacji tymi wskaźnikami oraz 
zachęty do takiej manipulacji. Te czynniki 
ryzyka są wspólne dla wszystkich 
wskaźników, jednakże ich interpretacja 
zależy w dużej mierze od zastosowanych 
danych wejściowych. Należy stworzyć 
możliwość podporządkowania wskaźników
wymogom dotyczącym zarządzania i 
kontroli, przy czym konieczne jest 
zachowanie odpowiednich proporcji. 
Ponieważ znaczenie wskaźnika oraz jego 
podatność na manipulację zmieniają się z 
biegiem czasu, ograniczenie zakresu 
rozporządzenia poprzez odniesienie do 
aktualnie istotnych lub podatnych na 
manipulację indeksów nie uwzględniałoby 
ryzyka, które może się w przyszłości 
wiązać z każdym wskaźnikiem. W 
szczególności wskaźniki, które obecnie nie 
są szeroko stosowane, mogą być w 
przyszłości częściej wykorzystywane, w 
związku z czym nawet niewielka 
manipulacja może się w ich przypadku 
okazać znacząca w skutkach.

Or. de

Poprawka 7
Werner Langen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Czynnikiem decydującym o określeniu 
zakresu niniejszego rozporządzenia 
powinno być to, czy wygenerowana 
wartość wskaźnika określa wartość 
instrumentu finansowego lub umowy 
finansowej bądź służy do pomiaru 
wyników funduszu inwestycyjnego. Zakres 
rozporządzenia nie powinien zatem zależeć 
od charakteru danych wejściowych. Należy 
nim zatem objąć wskaźniki obliczane na 
podstawie danych wejściowych o 
charakterze gospodarczym (np. kursów 
akcji) oraz liczb lub wartości o 
charakterze niegospodarczym (np. danych 
pogodowych). Ramy powinny obejmować 
wskaźniki narażone na takie ryzyko, ale 
powinny również zapewniać 
proporcjonalne reagowanie na ryzyko, 
jakie stwarzają poszczególne wskaźniki. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
obejmować wszystkie wskaźniki 
stosowane do wyceny instrumentów 
finansowych notowanych lub będących 
przedmiotem obrotu w ramach 
regulowanych systemów obrotu.

(9) Czynnikiem decydującym o określeniu 
zakresu niniejszego rozporządzenia 
powinno być to, czy istnieje możliwość 
manipulowania wygenerowaną wartością
wskaźnika, który określa wartość 
instrumentu finansowego lub umowy 
finansowej bądź służy do pomiaru 
wyników funduszu inwestycyjnego. Zakres 
rozporządzenia powinien zatem zależeć od 
charakteru danych wejściowych. Ramy 
powinny obejmować wskaźniki narażone 
na takie ryzyko, ale powinny również 
zapewniać proporcjonalne reagowanie na 
ryzyko, jakie stwarzają poszczególne 
wskaźniki. Niniejsze rozporządzenie 
powinno zatem obejmować wszystkie 
wskaźniki stosowane do wyceny 
instrumentów finansowych. W przypadku 
wskaźników towarów należy jednak 
uwzględnić opublikowane przez 
Międzynarodową Organizację Komisji 
Papierów Wartościowych (IOSCO) 
Principles for Oil Price Reporting 
Agencies (ogólne zasady nadzoru nad 
agencjami zgłaszającymi ceny ropy 
naftowej) z dnia 5 października 2012 r. 
oraz przegląd tych zasad, z którego raport 
ma zostać opublikowany przez IOSCO w 
maju lub czerwcu 2014 r. 

Or. de

Poprawka8
Jens Rohde, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Należy uwzględnić specyficzne cechy 
towarów fizycznych, aby uniknąć 
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podważania rzetelności wskaźników 
towarów i zadbać o obecną przejrzystość 
rynku towarowego. W myśl tej sugestii 
załącznik III niniejszego rozporządzenia 
odwołuje się do zasad dotyczących 
wskaźników towarów stworzonych przez 
IOSCO, Międzynarodową Agencję 
Energetyczną, Międzynarodowe Forum 
Energetyczne. Zasady te zostały 
opracowane z myślą o zastosowaniu ich 
do wszystkich wskaźników towarów
objętych niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas wyznaczania zasad dotyczących towarów fizycznych należy koniecznie pamiętać o 
ich specyficznych cechach.

Poprawka 9
Jens Rohde, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Rzetelność i dokładność wskaźników 
zależy od rzetelności i dokładności danych 
wejściowych dostarczanych przez 
podmioty przekazujące dane. Istotne jest, 
aby obowiązki podmiotów przekazujących
dane zostały jasno określone oraz były 
wiarygodne i spójne z kontrolami i 
metodami stosowanymi przez 
administratora wskaźnika. Konieczne jest 
zatem, aby administrator wskaźnika 
opracował kodeks postępowania w celu 
określenia takich wymogów i aby kodeks 
ten był wiążący dla podmiotów 
przekazujących dane.

(26) Rzetelność i dokładność wskaźników 
zależy od rzetelności i dokładności danych 
wejściowych dostarczanych przez 
podmioty przekazujące dane. Istotne jest, 
aby podmioty przekazujące dane były 
wiarygodne i spójne z kontrolami i 
metodami stosowanymi przez 
administratora wskaźnika. Administratorzy 
wskaźnika powinni zatem opracować
kodeks postępowania w celu określenia 
takich wymogów i, o ile jest to możliwe, 
mając na uwadze fakt, że nie wszystkie 
podmioty przekazujące dane znajdują się 
wewnątrz Unii, ale ich dane mogą okazać 
się nieodzowne na potrzeby konkretnego 
wskaźnika, podmioty te zobowiązane są do 
podpisania wiążącego kodeksu 
postępowania. Jeżeli administrator nie 
może uzyskać podpisu, to po przekazaniu 
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podmiotowi przekazującemu dane 
informacji na temat kodeksu 
postępowania, za dowód prawnie wiążącej 
umowy między zaangażowanymi stronami 
uznaje on kontynuację przekazywania 
danych przez podmiot przekazujący dane.

Or. en

Poprawka 10
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Jeżeli okaże się to wyraźnie 
niemożliwe, mając na uwadze fakt, że nie 
wszystkie podmioty przekazujące dane 
znajdują się wewnątrz Unii, ale ich dane 
mogą okazać się nieodzowne na potrzeby 
konkretnego wskaźnika, podmioty te, 
zapoznawszy się z kodeksem postępowania 
regulującym przekazywanie danych 
administratorowi, mogą nadal 
przekazywać dane na potrzeby wskaźnika. 
W takim przypadku administrator ponosi 
odpowiedzialność prawną za jakość 
danych wykorzystanych do sformułowania 
wskaźnika.

Or. pt

Poprawka 11
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Wiele wskaźników jest wyznaczanych 
na podstawie danych wejściowych, które 

(27) Wiele wskaźników jest wyznaczanych 
na podstawie danych wejściowych, które 
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są udostępniane przez regulowane systemy 
obrotu, giełdy energii oraz platformy do 
przeprowadzania aukcji uprawnień do 
emisji. Wszystkie te platformy obrotu są 
objęte regulacją i nadzorem, które 
zapewniają rzetelność danych wejściowych 
oraz przewidują wymogi dotyczące 
zarządzania i procedury powiadamiania 
o naruszeniach. W związku z tym 
wskaźniki te są zwolnione z niektórych 
wymogów, tak aby uniknąć powielania 
regulacji, a także dlatego, iż nadzór nad 
nimi zapewnia rzetelność danych 
wejściowych.

są udostępniane przez regulowane systemy 
obrotu, giełdy energii oraz platformy do 
przeprowadzania aukcji uprawnień do 
emisji. Wszystkie te platformy obrotu są 
objęte regulacją i nadzorem, które 
zapewniają rzetelność danych wejściowych 
oraz przewidują wymogi dotyczące 
zarządzania i procedury powiadamiania 
o naruszeniach. W związku z tym 
wskaźniki te – o ile są pozyskiwane 
z systemów obrotu podlegających 
potransakcyjnym wymogom przejrzystości, 
w tym z rynku państwa trzeciego 
uznawanego za równoważny z rynkiem 
regulowanym w Unii – są zwolnione 
z niektórych wymogów, tak aby uniknąć 
powielania regulacji, a także dlatego, iż 
nadzór nad nimi zapewnia rzetelność 
danych wejściowych.

Or. en

Poprawka 12
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Różne kategorie wskaźników i różne 
sektory wskaźników mają różne cechy 
charakterystyczne i słabe strony oraz wiążą 
się z różnym ryzykiem. W niniejszym 
rozporządzeniu należy uszczegółowić 
przepisy dotyczące niektórych sektorów i 
kategorii wskaźników. Wskaźniki 
międzybankowych stóp procentowych są 
wskaźnikami, które odgrywają ważną rolę 
w realizacji polityki pieniężnej, i w 
związku z tym należy określić, w jaki 
sposób te przepisy niniejszego 
rozporządzenia miałyby mieć zastosowanie 
do tych wskaźników. Wskaźniki towarowe 
są powszechnie stosowane i wykazują 
specyficzne dla tego sektora cechy, w 

(29) Różne kategorie wskaźników i różne 
sektory wskaźników mają różne cechy 
charakterystyczne i słabe strony oraz wiążą 
się z różnym ryzykiem. W niniejszym 
rozporządzeniu należy uszczegółowić 
przepisy dotyczące niektórych sektorów i 
kategorii wskaźników. Wskaźniki 
międzybankowych stóp procentowych są 
wskaźnikami, które odgrywają ważną rolę 
w realizacji polityki pieniężnej, i w 
związku z tym należy określić, w jaki 
sposób te przepisy niniejszego 
rozporządzenia miałyby mieć zastosowanie 
do tych wskaźników. Wskaźniki towarowe 
są powszechnie stosowane i wykazują 
specyficzne dla tego sektora cechy, w 
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związku z czym należy określić, w jaki 
sposób te przepisy niniejszego 
rozporządzenia miałyby mieć zastosowanie 
do tych wskaźników.

związku z czym należy określić, w jaki 
sposób te przepisy niniejszego 
rozporządzenia miałyby mieć zastosowanie 
do tych wskaźników. Wskaźniki 
międzybankowych stóp procentowych, 
wskaźniki towarowe i wskaźniki walutowe 
powinny podlegać bezpośredniemu 
nadzorowi ESMA współpracującego z 
ACER z uwzględnieniem wskaźników 
wyceny energii.

Or. en

Poprawka 13
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Różne kategorie wskaźników i różne 
sektory wskaźników mają różne cechy 
charakterystyczne i słabe strony oraz wiążą 
się z różnym ryzykiem. W niniejszym 
rozporządzeniu należy uszczegółowić 
przepisy dotyczące niektórych sektorów i 
kategorii wskaźników. Wskaźniki 
międzybankowych stóp procentowych są 
wskaźnikami, które odgrywają ważną rolę 
w realizacji polityki pieniężnej, i w 
związku z tym należy określić, w jaki 
sposób te przepisy niniejszego 
rozporządzenia miałyby mieć zastosowanie 
do tych wskaźników. Wskaźniki towarowe 
są powszechnie stosowane i wykazują 
specyficzne dla tego sektora cechy, w 
związku z czym należy określić, w jaki 
sposób te przepisy niniejszego 
rozporządzenia miałyby mieć zastosowanie 
do tych wskaźników.

(29) Różne kategorie wskaźników i różne 
sektory wskaźników mają różne cechy 
charakterystyczne i słabe strony oraz wiążą 
się z różnym ryzykiem. W niniejszym 
rozporządzeniu należy uszczegółowić 
przepisy dotyczące niektórych sektorów i 
kategorii wskaźników. Wskaźniki 
międzybankowych stóp procentowych są 
wskaźnikami, które odgrywają ważną rolę 
w realizacji polityki pieniężnej, i w 
związku z tym należy określić, w jaki 
sposób te przepisy niniejszego 
rozporządzenia miałyby mieć zastosowanie 
do tych wskaźników. Wskaźniki towarowe 
są powszechnie stosowane i wykazują 
specyficzne dla tego sektora cechy, w 
związku z czym należy określić, czy i w
jakim stopniu wskaźniki te mogłyby zostać 
wykluczone z podlegania przepisom
niniejszego rozporządzenia.

Or. de
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Poprawka 14
Jens Rohde, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) W przypadkach, w których niniejsze 
rozporządzenie obejmuje lub może 
obejmować nadzorowane podmioty i rynki 
objęte zakresem rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1227/2011 w sprawie integralności 
i przejrzystości hurtowego rynku energii 
(REMIT), ESMA(Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych) powinien przeprowadzić 
pełne konsultacje z Agencją ds. 
Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ACER) w celu wykorzystania 
wiedzy fachowej ACER w zakresie rynków 
energii oraz uniknięcia powielania 
regulacji.

Or. en

Uzasadnienie

Gdyby niniejsze rozporządzenie miało wpłynąć na europejskie rynki energii, wówczas ESMA 
powinien skonsultować się z ACER, która jest europejskim organem regulacji energii.

Poprawka 15
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W niniejszym rozporządzeniu 
przestrzegane są prawa podstawowe i 
zasady uznane w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
oraz Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w szczególności prawo do 
poszanowania życia prywatnego i 

(41) W niniejszym rozporządzeniu 
przestrzegane są prawa podstawowe i 
zasady uznane w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
oraz Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w szczególności prawo do 
poszanowania życia prywatnego i 
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rodzinnego, prawo do ochrony danych 
osobowych, wolność wypowiedzi i 
informacji, wolność prowadzenia 
działalności gospodarczej, prawo 
własności, prawo do ochrony 
konsumentów, prawo do skutecznego 
środka prawnego i prawo do obrony. W 
związku z tym niniejsze rozporządzenie 
powinno być interpretowane i stosowane 
zgodnie z tymi prawami i zasadami.

rodzinnego, prawo do ochrony danych 
osobowych, wolność wypowiedzi i 
informacji, wolność prowadzenia 
działalności gospodarczej, prawo 
własności, prawo do ochrony 
konsumentów, prawo do skutecznego 
środka prawnego i prawo do obrony. W 
związku z tym niniejsze rozporządzenie 
powinno być interpretowane i stosowane 
zgodnie z tymi prawami i zasadami. W 
związku z tym niniejsze rozporządzenie 
powinno być interpretowane i stosowane 
zgodnie z tymi prawami i zasadami.
Zwłaszcza gdy dotyczy ono zasad 
regulujących wolność prasy i wolność 
wypowiedzi w innych środkach masowego 
przekazu, a także zasad czy kodeksów 
regulujących zawody z kręgu 
dziennikarstwa, wówczas należy wziąć pod 
uwagę te prawa, ponieważ ich 
przestrzeganie gwarantowane jest przez 
Unię oraz państwa członkowskie i ujęte 
jest w art. 11 Karty praw podstawowych i 
w innych istotnych przepisach.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjątek dotyczący prasy jest analogiczny do wyjątku dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
nadużyć na rynku.

Poprawka 16
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do udostępniania 
wskaźników, przekazywania danych 
wejściowych na potrzeby wskaźnika oraz 
stosowania wskaźnika w Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do udostępniania 
wskaźników na terytorium Unii, 
przekazywania danych wejściowych na 
potrzeby niektórych wskaźników oraz 
stosowania niektórych wskaźników w 
Unii. Obejmuje ono zasady IOSCO i ma 
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zastosowanie proporcjonalnie do 
wielkości i charakteru ryzyka związanego 
z danymi wskaźnikami, ich 
administratorami i procesem wyznaczania 
wskaźników, w tym ilość i rodzaj 
podmiotów przekazujących dane.

Or. pt

Poprawka 17
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kursów referencyjnych i 
rozrachunkowych określonych przez 
kontrahentów centralnych (CCP);

Or. de

Poprawka 18
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wskaźników towarów w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 20, sformułowanego w 
oparciu o Principles for Oil Price 
Reporting Agencies (ogólne zasady 
nadzoru nad agencjami zgłaszającymi 
ceny ropy naftowej) z dnia 5 października 
2012 r. oraz Principles for Financial 
Benchmarks (ogólne zasady dotyczące 
wskaźników finansowych) z dnia 17 lipca 
2013 r. opublikowane przez IOSCO, na 
okres do momentu sprawdzenia przez 
ESMA, na podstawie przeglądu tych 
zasad, z którego raport ma zostać 
opublikowany przez IOSCO w maju lub 
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czerwcu 2014 r., oraz na podstawie 
załącznika III do niniejszego 
rozporządzenia, czy i w jakim stopniu 
wskaźniki towarowe zostaną objęte 
postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia oraz czy sformułowanie 
osobnej regulacji byłoby właściwe i 
konieczne.

Or. de

Poprawka 19
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) która jest publikowana lub udostępniana 
ogółowi społeczeństwa;

a) która jest publikowana lub udostępniana 
ogółowi społeczeństwa lub udostępniana 
użytkownikowi wskaźnika;

Or. en

Poprawka 20
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „wskaźnik” oznacza dowolny indeks 
stanowiący odniesienie do określenia 
kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu 
instrumentu finansowego lub umowy 
finansowej, bądź wartości instrumentu 
finansowego lub indeksu stosowanego do 
pomiaru wyników funduszu 
inwestycyjnego;

2) „wskaźnik” oznacza dowolny indeks 
stanowiący odniesienie do określenia 
kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu 
instrumentu finansowego lub umowy 
finansowej, bądź wartości instrumentu 
finansowego lub indeksu stosowanego do 
pomiaru wyników funduszu 
inwestycyjnego; powyższe nie dotyczy cen 
referencyjnych oraz kursów 
rozliczeniowych określonych przez 
kontrahentów centralnych (CCP) w 
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rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 
(UE) nr 648/2012 lub instrumentów 
finansowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 13;

Or. de

Poprawka 21
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „użytkownik wskaźnika” oznacza 
dowolną osobę, która dokonuje emisji 
instrumentu finansowego lub posiada taki 
instrument bądź jest stroną umowy 
finansowej, do której wskaźnik stanowi 
odniesienie;

5) „użytkownik wskaźnika” oznacza 
dowolną osobę, która aktywnie zajmuje 
pozycję w instrumencie finansowym 
określonym w oparciu o wskaźnik lub 
dokonuje emisji instrumentu finansowego
określonego w oparciu o wskaźnik;

Or. de

Poprawka 22
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „podmiot przekazujący dane” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną przekazującą 
dane wejściowe;

7) „podmiot przekazujący dane” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną przekazującą 
dane wejściowe, których nie należy 
rozumieć jako dane regulowane w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 11;

Or. de

Poprawka 23
Werner Langen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „dane regulowane” oznaczają dane 
wejściowe przekazane bezpośrednio z 
systemu obrotu zdefiniowanego w art. 2 
ust. 1 pkt 25 rozporządzenia [MIFIR] lub 
zatwierdzonego podmiotu publikującego 
zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 pkt 18 
rozporządzenia MIFIR lub zatwierdzonego 
systemu sprawozdawczego 
zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 pkt 20 
rozporządzenia [MiFIR] zgodnie z 
obowiązkowymi wymogami dotyczącymi 
danych potransakcyjnych, bądź giełdy 
energii elektrycznej, o której mowa w art. 
37 ust. 1 lit. j) dyrektywy 2009/72/WE19

lub giełdy gazu ziemnego, o której mowa 
w art. 41 ust. 1 lit. j) dyrektywy 
2009/73/WE20, lub platformy aukcyjnej, o 
której mowa w art. 26 lub w art. 30 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1031/2010;

11) „dane regulowane” oznaczają dane 
wejściowe przekazane bezpośrednio z 
systemu obrotu zdefiniowanego w art. 2 
ust. 1 pkt 25 rozporządzenia [MIFIR] lub 
zatwierdzonego podmiotu publikującego 
zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 pkt 18 
rozporządzenia MIFIR lub innego 
regulowanego systemu obrotu poza Unią 
Europejską lub zatwierdzonego systemu 
sprawozdawczego zdefiniowanego w art. 2 
ust. 1 pkt 20 rozporządzenia [MIFIR] 
zgodnie z obowiązkowymi wymogami 
dotyczącymi danych potransakcyjnych, 
bądź giełdy energii elektrycznej, o której 
mowa w art. 37 ust. 1 lit. j) dyrektywy 
2009/72/WE19 lub giełdy gazu ziemnego, o 
której mowa w art. 41 ust. 1 lit. j) 
dyrektywy 2009/73/WE20, lub platformy 
aukcyjnej, o której mowa w art. 26 lub w 
art. 30 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1031/2010; 
dane te mogą być danymi dotyczącymi 
transakcji, a w szczególnych przypadkach 
mogą być również ofertami zakupu i 
sprzedaży;

__________________ __________________
20 Dz. U. L 9 z 14.8.2009 r., s. 112. 20 Dz. U. L 9 z 14.8.2009 r., s. 112.

Or. de

Poprawka 24
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 14 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) uczestników rynku zdefiniowanych w 
art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011;

Or. en

Poprawka 25
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) „wskaźnik towarów” oznacza 
wskaźnik, w przypadku którego 
składnikiem aktywów bazowych do celów 
ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu jest towar 
w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1287/200627; uprawnień 
do emisji zdefiniowanych w sekcji C pkt 
11 załącznika I do dyrektywy MiFID nie 
uznaje się za towary do celów niniejszego 
rozporządzenia;

20) „wskaźnik towarów” oznacza 
wskaźnik, w przypadku którego 
składnikiem aktywów bazowych do celów 
ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu jest towar 
w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1287/200627; uprawnień 
do emisji zdefiniowanych w sekcji C pkt 
11 załącznika I do dyrektywy MIFID nie 
uznaje się za towary do celów niniejszego 
rozporządzenia;

__________________ __________________
27 Dz. U. L 241 z 2.9.2006, s. 1. 27 Dz. U. L 241 z 2.9.2006, s. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Koryguje błędne odwołanie do rozporządzenia (WE) nr 1287/2006 we wniosku Komisji.

Poprawka 26
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) „wskaźnik towarów” oznacza 
wskaźnik, w przypadku którego 
składnikiem aktywów bazowych do celów 
ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu jest towar 

20) „wskaźnik towarów” oznacza 
wskaźnik, w przypadku którego 
składnikiem aktywów bazowych do celów 
ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu jest towar 
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w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1287/200627; uprawnień 
do emisji zdefiniowanych w sekcji C pkt 
11 załącznika I do dyrektywy MiFID nie 
uznaje się za towary do celów niniejszego 
rozporządzenia;

w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1287/200627; 

__________________ __________________
27 Dz. U. L 241 z 2.9.2006, s. 1. 27 Dz. U. L 241 z 2.9.2006, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie MIFID II uprawnienia do emisji określono jako instrumenty finansowe.
Uprawnienia do emisji są jednak podobne do towarów, zwłaszcza pod względem związku 
między rynkami uprawnień i rynkami energii, co uzasadnia taki sam sposób traktowania 
uprawnień do emisji i towarów do celów rozporządzenia.

Poprawka 27
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21) „kluczowy wskaźnik” oznacza 
wskaźnik, w przypadku którego większość
podmiotów przekazujących dane są to 
podmioty nadzorowane i który jest 
stosowany jako odniesienie do 
instrumentów finansowych o wartości 
nominalnej wynoszącej co najmniej 500 
mld EUR;

21) „kluczowy wskaźnik” oznacza 
wskaźnik stanowiący odniesienie do 
instrumentów finansowych o wartości 
nominalnej wynoszącej co najmniej 100 
mld EUR; lub wskaźnik, który – jeśli 
miałby być udostępniany lub byłby 
udostępniany z wykorzystaniem 
niereprezentatywnej grupy podmiotów 
przekazujących dane lub danych 
wejściowych – wywarłby znaczny 
niekorzystny wpływ na stabilność 
finansową, prawidłowe funkcjonowanie 
rynków, konsumentów lub gospodarkę 
realną w co najmniej jednym państwie 
członkowskim lub jurysdykcji innej niż 
państwo członkowskie, w którym 
administrator wskaźnika ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania;



AM\1013230PL.doc 17/62 PE526.062v01-00

PL

Or. en

Poprawka 28
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21) „kluczowy wskaźnik” oznacza 
wskaźnik, w przypadku którego większość 
podmiotów przekazujących dane są to 
podmioty nadzorowane i który jest 
stosowany jako odniesienie do 
instrumentów finansowych o wartości 
nominalnej wynoszącej co najmniej 500 
mld EUR;

21) „kluczowy wskaźnik” oznacza 
wskaźnik, który nie spełnia kryteriów 
wskaźnika obiektywnego w rozumieniu 
pkt. 21a (nowego) i który jest stosowany 
jako odniesienie do instrumentów 
finansowych o wartości nominalnej 
wynoszącej co najmniej 500 mld EUR;

Or. de

Poprawka 29
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21a) „wskaźnik obiektywny” oznacza 
wskaźnik wykorzystujący wyłącznie 
regulowane dane wejściowe oraz ściśle 
stosujący metodę opartą na określonych 
regułach;

Or. de

Poprawka 30
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a



PE526.062v01-00 18/62 AM\1013230PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) administrator posiada solidne zasady 
zarządzania, obejmujące wyraźną 
strukturę organizacyjną z dobrze 
określonymi, przejrzystymi i spójnymi 
rolami i podziałem odpowiedzialności 
wszystkich osób zaangażowanych w 
udostępnianie wskaźnika.

skreślona

Administrator podejmuje wszystkie 
niezbędne działania w celu dopilnowania, 
aby na udostępnienie wskaźnika nie miał 
wpływu żaden istniejący lub potencjalny 
konflikt interesów oraz aby w sytuacji, w 
której proces opracowywania wskaźnika 
wymaga swobody uznania lub osądu, 
zastosowanie swobody uznania lub 
dokonanie osądu przebiegało niezależnie i 
uczciwie („zarządzanie i konflikty 
interesów”);

Or. en

Poprawka 31
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Administrator podejmuje wszystkie 
niezbędne działania w celu dopilnowania, 
aby na udostępnienie wskaźnika nie miał 
wpływu żaden istniejący lub potencjalny 
konflikt interesów oraz aby w sytuacji, w 
której proces opracowywania wskaźnika 
wymaga swobody uznania lub osądu, 
zastosowanie swobody uznania lub 
dokonanie osądu przebiegało niezależnie i 
uczciwie („zarządzanie i konflikty 
interesów”);

skreślony

Or. en
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Poprawka 32
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) administrator ustanawia funkcję 
nadzorczą w celu zapewnienia nadzoru 
nad wszystkimi aspektami udostępniania 
przez niego wskaźników („nadzór”);

skreślona

Or. en

Poprawka 33
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) administrator dysponuje ramami w 
zakresie kontroli, które zapewniają 
udostępnianie, publikowanie lub 
upowszechnianie wskaźnika zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem („kontrole”);

skreślona

Or. en

Poprawka 34
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) administrator dysponuje ramami w 
zakresie odpowiedzialności obejmującymi 
prowadzenie rejestrów, audyty i przegląd, 
a także procedurą składania skarg, 

skreślona
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zapewniającymi dowody na stosowanie się 
do wymogów niniejszego rozporządzenia 
(„odpowiedzialność”).

Or. en

Poprawka 35
Jens Rohde, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Następujące wymogi w zakresie 
zarządzania mają zastosowanie do 
administratora wskaźnika:

1. Wymogom niniejszego rozporządzenia 
podlegają administratorzy następujących 
kwalifikujących się kategorii wskaźników:
a) administratorzy kluczowych 
wskaźników;
b) administratorzy powszechnie 
stosowanych wskaźników towarów, 
określonych i aktualizowanych przez 
ESMA po przeprowadzeniu ścisłej 
konsultacji z ACER;
c) administratorzy głównych wskaźników;
d) administratorzy wskaźników objętych 
licencją wyłączną, określonych 
i aktualizowanych przez ESMA;
e) administratorzy IBOR, jednodniowej 
transakcji swap na rynku 
międzybankowym, stóp procentowych dla 
transakcji jednodniowych lub innych 
wskaźników, które zdaniem właściwego 
organu są odpowiednikiem tych 
wskaźników lub są z nimi porównywalne 
i są powszechnie stosowane;
f) administratorzy wskaźnika 
o stosunkowo niewielkiej liczbie 
dostawców danych, które właściwy organ 
uważa za podatny na manipulację;
g) wskaźników, które właściwy organ 
zbadał i stwierdził w uzasadnionej decyzji, 
że wymagają one nadzoru ze względu na 
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podatność na manipulację;
h) znacznej liczby wskaźników, które 
właściwy organ lub ESMA uważają za
wywierające łącznie istotny wpływ na 
jednolity rynek;
i) administratorzy wskaźników 
stosowanych jako standardowy miernik 
wyników odnośnych aktywów lub 
kategorii lub grupy aktywów, które nie są 
generowane przez konkurencyjnego 
administratora – osobę trzecią, 
w przypadku gdy właściwy organ uważa, 
że zachodzi w jego przypadku wysoki 
poziom konfliktu interesów.
ESMA zapewnia wytyczne dla właściwych 
organów dotyczące stosowania kryteriów 
wymienionych w lit. b)–i) oraz udostępnia 
regulacyjne standardy techniczne 
w przypadkach, w których wymogi 
określone w lit. a)–i) można wycofać lub 
uchylić lub zaprzestać stosowania 
przepisów niniejszego rozporządzenia ze 
względu na proporcjonalność lub 
powielanie się wymogów nadzorczych lub 
istniejących kontroli zarządzania.
Obejmuje to również listę wyłączonych 
rodzajów instytucji, która powinna 
zawierać identyfikację odpowiednich 
kontroli zarządzania.
Przygotowując wytyczne i regulacyjne 
standardy techniczne, ESMA bierze pod 
uwagę:
(i) wyłączenia zwykle przysługujące 
członkom Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych (ESBC), bankom centralnym 
państw trzecich, krajowym urzędom 
statystycznym państw członkowskich 
i krajowym urzędom statystycznym państw 
trzecich;
(ii) ewentualną konieczność objęcia 
całkowitym lub częściowym wyłączeniem 
rynków regulowanych lub – po ścisłej 
konsultacji z ACER – podmiotów 
regulowanych na mocy rozporządzenia 
REMIT;
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(iii) ewentualną konieczność stosowania 
do agencji analiz rynkowych wyłącznie 
przepisów określonych w załączniku III 
do niniejszego rozporządzenia;
(iv) przypadki, w których należy zapewnić 
proporcjonalność stosowania, w tym 
stopniowe wprowadzanie stosowania 
rozporządzenia;
(v) sposób wzajemnego oddziaływania 
ram regulacyjnych z państwami trzecimi 
i handlem międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 36
Jens Rohde, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli ma miejsce outsourcing, 
administrator dopilnowuje, aby spełnione 
zostały wymogi w zakresie outsourcingu 
określone w załączniku I sekcja B.

2. Jeżeli ma miejsce outsourcing, 
administrator dopilnowuje, aby spełnione
zostały wymogi w zakresie outsourcingu 
określone w załączniku I sekcja B lub 
załączniku III w zależności od przypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na swoje specyficzne cechy, towary powinny być regulowane na podstawie 
załącznika III.

Poprawka 37
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) administrator otrzymuje dane wejściowe b) administrator otrzymuje dane wejściowe 



AM\1013230PL.doc 23/62 PE526.062v01-00

PL

od wiarygodnego i reprezentatywnego 
panelu lub próby podmiotów 
przekazujących dane, aby zapewnić 
rzetelne i reprezentatywne przedstawianie 
przez uzyskany w ten sposób wskaźnik 
realiów rynkowych lub gospodarczych, 
których pomiar jest jego celem 
(„reprezentatywne podmioty przekazujące 
dane”).

od wiarygodnego i reprezentatywnego 
panelu lub próby podmiotów 
przekazujących dane, aby zapewnić 
rzetelne i reprezentatywne przedstawianie 
przez uzyskany w ten sposób wskaźnik 
realiów rynkowych lub gospodarczych, 
których pomiar jest jego celem 
(„reprezentatywne podmioty przekazujące 
dane”). W przypadku wskaźników 
opartych na transakcjach administrator 
otrzymuje dane w formie zagregowanej 
z repozytoriów transakcji i od organów 
regulacyjnych zgodnie z dyrektywą 
w sprawie rynków instrumentów 
finansowych (MIFID), rozporządzeniem 
w sprawie integralności i przejrzystości 
rynku energii (REMIT) i rozporządzeniem 
w sprawie instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza 
rynkiem regulowanym, kontrahentów 
centralnych i repozytoriów transakcji 
(EMIR).

Or. en

Poprawka 38
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) administrator otrzymuje dane wejściowe 
od wiarygodnego i reprezentatywnego 
panelu lub próby podmiotów 
przekazujących dane, aby zapewnić 
rzetelne i reprezentatywne przedstawianie 
przez uzyskany w ten sposób wskaźnik 
realiów rynkowych lub gospodarczych, 
których pomiar jest jego celem 
(„reprezentatywne podmioty przekazujące 
dane”).

b) administrator otrzymuje dane wejściowe 
od wiarygodnego i reprezentatywnego 
panelu lub próby podmiotów 
przekazujących dane, aby zapewnić 
rzetelne i reprezentatywne przedstawianie 
przez uzyskany w ten sposób wskaźnik
realiów rynkowych lub gospodarczych, 
których pomiar jest jego celem 
(„reprezentatywne podmioty przekazujące 
dane”). W przypadku wskaźników 
opierających się na transakcjach 
administrator powinien otrzymać 
anonimowe dane z rejestrów transakcji i 
urzędów regulacji, zgodnie z dyrektywą 
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2004/39/WE, rozporządzeniem (UE) nr 
1227/2011 oraz rozporządzeniem (UE) nr 
648/2012.

Or. de

Poprawka 39
Jens Rohde, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator spełnia wymogi 
w zakresie danych wejściowych i metody 
określone w załączniku I sekcja C.

2. Administrator spełnia wymogi 
w zakresie danych wejściowych i metody 
określone w załączniku I sekcja C lub 
załączniku III w zależności od przypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na swoje specyficzne cechy, towary powinny być regulowane na podstawie 
załącznika III.

Poprawka 40
Jens Rohde, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator dopilnowuje, aby 
obowiązywały odpowiednie systemy 
i skuteczne kontrole w celu zapewnienia 
rzetelności danych wejściowych do celów 
ust. 2.

1. Administratorzy wskaźników na mocy 
art. 5 dopilnowują, aby obowiązywały 
odpowiednie systemy i skuteczne kontrole 
mające na celu zapewnienie rzetelności 
danych wejściowych do celów ust. 2.

Or. en

Poprawka 41
Marisa Matias
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator opracowuje kodeks 
postępowania w odniesieniu do każdego 
wskaźnika, w którym wyraźnie określa 
zakres odpowiedzialności i obowiązków 
administratora i podmiotów 
przekazujących dane w odniesieniu do 
udostępniania wskaźnika, wraz z jasnym 
opisem danych wejściowych, które mają 
być dostarczane, obejmującym co najmniej 
elementy określone w załączniku I sekcja 
D.

1. Administrator we współpracy 
z podmiotami przekazującymi dane 
opracowuje kodeks postępowania 
w odniesieniu do każdego wskaźnika, 
w którym wyraźnie określa zakres 
odpowiedzialności i obowiązków 
administratora i podmiotów 
przekazujących dane w odniesieniu do 
udostępniania wskaźnika, wraz z jasnym 
opisem danych wejściowych, które mają 
być dostarczane, obejmującym co najmniej 
elementy określone w załączniku I sekcja 
D.

Or. en

Poprawka 42
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator opracowuje kodeks 
postępowania w odniesieniu do każdego 
wskaźnika, w którym wyraźnie określa 
zakres odpowiedzialności i obowiązków 
administratora i podmiotów 
przekazujących dane w odniesieniu do 
udostępniania wskaźnika, wraz z jasnym 
opisem danych wejściowych, które mają 
być dostarczane, obejmującym co najmniej 
elementy określone w załączniku I sekcja 
D.

1. Administrator może, we współpracy z 
podmiotami przekazującymi dane, 
opracować kodeks postępowania w 
odniesieniu do każdego wskaźnika, w 
którym wyraźnie określa zakres 
odpowiedzialności i obowiązków 
administratora i podmiotów 
przekazujących dane w odniesieniu do 
udostępniania wskaźnika, wraz z jasnym 
opisem danych wejściowych, które mają 
być dostarczane, obejmującym co najmniej 
elementy określone w załączniku I sekcja 
D.

Or. de
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Poprawka 43
Jens Rohde, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator i podmioty przekazujące 
dane podpisują kodeks postępowania, który 
jest prawnie wiążący dla wszystkich jego 
stron.

2. Administrator i podmioty przekazujące 
dane podpisują kodeks postępowania i, o 
ile to możliwe ze względu na lokalizację i 
rodzaj podmiotu przekazującego dane, 
kodeks ten jest prawnie wiążący dla 
wszystkich jego stron. Jeżeli administrator 
nie może uzyskać podpisu, to po 
przekazaniu podmiotowi przekazującemu 
dane informacji na temat kodeksu 
postępowania, za dowód prawnie wiążącej 
umowy między zaangażowanymi stronami 
uznaje on kontynuację przekazywania 
danych przez podmiot przekazujący dane.

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie uznać, że nie wszystkie podmioty przekazujące dane mają siedzibę lub 
miejsce zamieszkania na terenie Unii.

Poprawka 44
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator i podmioty przekazujące 
dane podpisują kodeks postępowania, który 
jest prawnie wiążący dla wszystkich jego 
stron.

2. Administrator i podmioty przekazujące 
dane podpisują kodeks postępowania, który 
jest prawnie wiążący dla wszystkich jego 
stron, o ile administratorzy oraz 
odpowiednia liczba podmiotów 
przekazujących dane, reprezentujących 
rynek, są zgodni, co do jego treści.

Or. de
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Poprawka 45
António Fernando Correia de Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Gdy z uwagi na charakter i lokalizację 
podmiotu przekazującego dane 
administrator nie jest w stanie zapewnić 
podpisania kodeksu postępowania, ale w 
jego ocenie dane są niezbędne na potrzeby 
konkretnego wskaźnika, po potwierdzeniu 
znajomości kodeksu postępowania 
regulującego przekazanie danych przez 
podmiot je przekazujący, administrator 
może nadal przyjmować dane na potrzeby 
wskaźnika. W takim przypadku 
administrator ponosi odpowiedzialność 
prawną za jakość danych wykorzystanych 
do sformułowania wskaźnika.

Or. pt

Poprawka 46
Jens Rohde, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja uwzględnia różne właściwości 
wskaźników i podmiotów przekazujących 
dane, w szczególności pod względem 
różnic między przekazywanymi danymi 
wejściowymi i stosowanymi metodami, 
ryzyko manipulacji danymi wejściowymi 
i międzynarodową konwergencję praktyk 
nadzorczych odnoszących się do 
wskaźników.

Komisja uwzględnia różne właściwości 
wskaźników i podmiotów przekazujących 
dane, w szczególności pod względem 
różnic między przekazywanymi danymi 
wejściowymi i stosowanymi metodami, to, 
czy przekazywanie danych odbywa się 
dobrowolnie oraz ryzyko manipulacji 
danymi wejściowymi i międzynarodową 
konwergencję praktyk nadzorczych 
odnoszących się do wskaźników 
i proporcjonalności niniejszego 
rozporządzenia.
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Po przeprowadzeniu ścisłych konsultacji 
z ACER ESMA udostępnia wytyczne 
dotyczące stosowania prawnie wiążących 
kodeksów postępowania w szczególności 
w odniesieniu do podmiotów 
nieregulowanych i agencji analiz 
rynkowych na terytorium UE.

Or. en

Poprawka 47
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do nadzorowanego 
podmiotu przekazującego dane mają 
zastosowanie następujące wymogi w 
zakresie zarządzania i kontroli:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

(Poprawka językowa)

Or. pt

Poprawka 48
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nadzorowany podmiot przekazujący 
dane dopilnowuje, aby na przekazywanie 
danych wejściowych nie miał wpływu 
żaden istniejący lub potencjalny konflikt 
interesów oraz aby, w przypadku 
konieczności zastosowania swobody 
uznania lub dokonania osądu, taką 
swobodę uznania lub taki osąd stosowano 
niezależnie i uczciwie w oparciu o istotne 
informacje zgodnie z kodeksem 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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postępowania („konflikty interesów”);

Or. pt

Poprawka 49
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nadzorowany podmiot przekazujący 
dane dopilnowuje, aby na przekazywanie 
danych wejściowych nie miał wpływu 
żaden istniejący lub potencjalny konflikt 
interesów oraz aby, w przypadku 
konieczności zastosowania swobody 
uznania lub dokonania osądu, taką 
swobodę uznania lub taki osąd stosowano 
niezależnie i uczciwie w oparciu o istotne 
informacje zgodnie z kodeksem 
postępowania („konflikty interesów”);

a) nadzorowany podmiot przekazujący 
dane dopilnowuje, aby na przekazywanie
danych wejściowych nie miał wpływu 
żaden istniejący lub potencjalny konflikt 
interesów oraz aby, w przypadku 
konieczności zastosowania swobody 
uznania lub dokonania osądu, taką 
swobodę uznania lub taki osąd stosowano 
niezależnie i uczciwie w oparciu o istotne 
informacje, w stosownych przypadkach i
zgodnie z kodeksem postępowania 
(„konflikty interesów”);

Or. en

Poprawka 50
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nadzorowany podmiot przekazujący 
dane posiada ramy w zakresie kontroli 
zapewniające rzetelność, dokładność i 
wiarygodność danych wejściowych oraz 
przekazywanie danych wejściowych 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia i z kodeksem postępowania 
(„odpowiednie kontrole”).

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. pt
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Poprawka 51
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nadzorowany podmiot przekazujący 
dane posiada ramy w zakresie kontroli 
zapewniające rzetelność, dokładność i 
wiarygodność danych wejściowych oraz 
przekazywanie danych wejściowych 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia i z kodeksem postępowania 
(„odpowiednie kontrole”).

b) nadzorowany podmiot przekazujący 
dane w stosownych przypadkach posiada 
ramy w zakresie kontroli zapewniające 
rzetelność, dokładność i wiarygodność 
danych wejściowych oraz przekazywanie 
danych wejściowych zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia i z kodeksem 
postępowania („odpowiednie kontrole”).

Or. en

Poprawka 52
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nadzorowany podmiot przekazujący 
dane spełnia wymogi w zakresie systemów 
i kontroli określone w załączniku I sekcja 
E.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. pt

Poprawka 53
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nadzorowany podmiot przekazujący (Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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dane prowadzi pełną współpracę z 
administratorem i odpowiednim 
właściwym organem w zakresie audytów 
dotyczących udostępniania wskaźnika i 
nadzoru nad udostępnianiem wskaźnika 
oraz udostępnia informacje i rejestry 
prowadzone zgodnie z załącznikiem I 
sekcja E.

Or. pt

Poprawka 54
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wskaźników towarów, poza 
wymogami określonymi w tytule II, 
zastosowanie mają szczegółowe wymogi 
określone w załączniku III.

skreślony

Or. de

Poprawka 55
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wskaźników towarów, poza 
wymogami określonymi w tytule II,
zastosowanie mają szczegółowe wymogi 
określone w załączniku III.

2. Do wskaźników towarów zastosowanie 
mają jedynie szczegółowe wymogi 
określone w załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na swoje specyficzne cechy, towary powinny być regulowane na podstawie 
załącznika III.
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Poprawka 56
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wskaźników towarów, poza 
wymogami określonymi w tytule II, 
zastosowanie mają szczegółowe wymogi 
określone w załączniku II.

2. Do wskaźników towarów, poza 
wymogami określonymi w tytule II, 
zastosowanie mają szczegółowe wymogi 
określone w załączniku III.

Or. pt

Poprawka 57
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 39 Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących środków 
służących określeniu lub dostosowaniu, w 
świetle zmian na rynku, rozwoju 
technologicznego i rozwoju sytuacji 
międzynarodowej, następujących 
elementów załączników II i III:

3. Zgodnie z art. 39 Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących środków 
służących określeniu lub dostosowaniu, w 
świetle zmian na rynku, rozwoju 
technologicznego i rozwoju sytuacji 
międzynarodowej, następujących 
elementów załącznika II:

Or. de

Poprawka 58
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 39 Komisja jest 3. Zgodnie z art. 39 Komisja jest 
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uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących środków 
służących określeniu lub dostosowaniu, w 
świetle zmian na rynku, rozwoju 
technologicznego i rozwoju sytuacji 
międzynarodowej, następujących 
elementów załączników II i III:

uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących środków 
służących określeniu lub dostosowaniu, w 
świetle zmian na rynku, rozwoju 
technologicznego i rozwoju sytuacji 
międzynarodowej, następujących 
elementów załącznika II:

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na swoje specyficzne cechy, towary powinny być regulowane na podstawie 
załącznika III.

Poprawka 59
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) kryteriów i procedur opracowywania 
wskaźnika (załącznik III pkt 1 lit a);

skreślona

Or. en

Poprawka 60
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3– litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) kryteriów i procedur opracowywania 
wskaźnika (załącznik III pkt 1 lit a);

skreślona

Or. de

Poprawka 61
Werner Langen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) elementów, które należy uwzględnić w 
metodzie oraz opisie metody (załącznik III 
pkt 1 i 2);

skreślona

Or. de

Poprawka 62
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) elementów, które należy uwzględnić w 
metodzie oraz opisie metody (załącznik III 
pkt 1 i 2);

skreślona

Or. en

Poprawka 63
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) wymogów dotyczących jakości i 
rzetelności obliczania wskaźnika oraz 
zawartość opisu towarzyszącego każdemu 
obliczeniu, jakie musi spełnić 
administrator (załącznik III pkt 5 i 6).

skreślona

Or. en

Poprawka 64
Werner Langen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) wymogów dotyczących jakości i 
rzetelności obliczania wskaźnika oraz 
zawartość opisu towarzyszącego każdemu 
obliczeniu, jakie musi spełnić 
administrator (załącznik III pkt 5 i 6).

skreślona

Or. de

Poprawka 65
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli podmioty przekazujące dane, 
stanowiące co najmniej 20% ogółu 
podmiotów przekazujących dane na 
potrzeby kluczowego wskaźnika, 
zaprzestały przekazywania danych lub 
istnieją wystarczające przesłanki, by 
stwierdzić, że co najmniej 20% podmiotów 
przekazujących dane prawdopodobnie 
zaprzestanie przekazywania danych w 
danym roku, organ właściwy dla 
administratora kluczowego wskaźnika jest 
uprawniony do:

1. Jeżeli podmioty przekazujące dane, 
stanowiące co najmniej 20% ogółu 
podmiotów przekazujących dane w 
zakresie kluczowego wskaźnika lub 
powszechnie stosowanego wskaźnika 
towarowego, określonego przez ESMA, 
zaprzestały przekazywania danych lub 
istnieją wystarczające przesłanki, by 
stwierdzić, że co najmniej 20% podmiotów 
przekazujących dane prawdopodobnie 
zaprzestanie przekazywania danych w 
danym roku, organ właściwy dla 
administratora kluczowego wskaźnika jest 
uprawniony do:

Or. pt

Poprawka 66
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymagania od nadzorowanych 
podmiotów, wybranych zgodnie z ust. 2,
przekazywania administratorowi danych 
wejściowych zgodnie z metodą, kodeksem 
postępowania i innymi zasadami;

a) wymagania od nadzorowanych 
podmiotów oraz podmiotów 
przekazujących dane dotyczące towarów i 
produktów energetycznych, wybranych 
zgodnie z ust. 2, przekazywania 
administratorowi danych wejściowych 
zgodnie z metodą, kodeksem postępowania 
i innymi zasadami;

Or. pt

Poprawka 67
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp - 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1. Administrator informuje stosowny 
właściwy organ, jeśli w jego ocenie 
istnieje ryzyko, iż liczba podmiotów 
przekazujących dane lub ich rozkład są 
nieodpowiednie, oraz w każdym 
przypadku gdy 20% podmiotów 
przekazujących dane zaprzestało lub 
prawdopodobnie zaprzestanie 
przekazywania danych. Powiadomieniu 
towarzyszy analiza ryzyka i wszelkich 
środków mających na celu złagodzenie 
stwierdzonych zagrożeń.

Or. pt

Poprawka 68
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na potrzeby kluczowego wskaźnika 
organ właściwy dla administratora 
wyznacza nadzorowane podmioty, które są 
zobowiązane do przekazywania danych 
zgodnie z ust. 1, na podstawie 
następujących kryteriów:

2. Na potrzeby kluczowego wskaźnika lub 
powszechnie stosowanego wskaźnika 
towarowego, określonego przez ESMA,
organ właściwy dla administratora 
wyznacza nadzorowane podmioty lub 
podmioty przekazujące dane dotyczące 
towarów i produktów energetycznych, 
które mają obowiązek przekazywania 
danych zgodnie z ust. 1, na podstawie 
następujących kryteriów:

Or. pt

Poprawka 69
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozmiarów faktycznego i potencjalnego 
udziału nadzorowanego podmiotu w rynku, 
który pomiar jest celem wskaźnika;

a) rozmiarów faktycznego i potencjalnego 
udziału nadzorowanego podmiotu oraz 
podmiotu przekazującego dane dotyczące 
towarów i produktów energetycznych w 
rynku, których pomiar jest celem 
wskaźnika;

Or. pt

Poprawka 70
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wiedzy fachowej nadzorowanego 
podmiotu i jego zdolności do 
przekazywania danych wejściowych 
wymaganej jakości.

b) wiedzy fachowej nadzorowanego 
podmiotu oraz podmiotu przekazującego 
dane dotyczące towarów i produktów 
energetycznych i jego zdolności do 
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przekazywania danych wejściowych 
wymaganej jakości.

Or. pt

Poprawka 71
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 a
Ujawnianie lub rozpowszechnianie 

informacji w mediach
Jeżeli informacje są ujawniane lub 
rozpowszechniane albo jeżeli zalecenia są 
wydawane lub rozpowszechniane w celach 
dziennikarskich, wówczas takie 
ujawnianie lub rozpowszechnianie 
informacji podlega ocenie z 
uwzględnieniem zasad rządzących 
wolnością wypowiedzi, wolnością i 
pluralizmem mediów, a także zasad lub 
kodeksów obowiązujących w zawodzie 
dziennikarza, chyba że:
(a) odnośne osoby lub osoby ściśle z nimi 
powiązane czerpią, bezpośrednio lub 
pośrednio, korzyści lub zyski z ujawniania 
lub rozpowszechnienia przedmiotowych 
informacji; lub
(b) to ujawnianie lub rozpowszechnianie 
informacji odbywa się z zamiarem 
wprowadzenia w błąd rynku w kwestii 
podaży instrumentów finansowych, 
popytu na nie lub ich ceny.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzono wyjątek dotyczący prasy, aby zadbać o przejrzystość rynku. Artykuł został 
skopiowany z rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku.
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Poprawka 72
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator publikuje dane wejściowe 
zastosowane do wyznaczenia wskaźnika
bezzwłocznie po publikacji wskaźnika, z 
wyjątkiem sytuacji, w których taka 
publikacja miałaby poważne niekorzystne 
skutki dla podmiotów przekazujących dane 
wejściowe lub niekorzystny wpływ na 
wiarygodność lub rzetelność wskaźnika. W 
takich przypadkach publikacja może 
zostać opóźniona o okres, który znacznie 
ograniczy te niekorzystne skutki. Dane 
osobowe zawarte w danych wejściowych 
nie są publikowane.

1. Administrator publikuje informacje o 
metodologii zastosowanej w celu 
wyznaczenia indeksu oraz w przypadku 
wskaźników nieobiektywnych dodatkowo 
dane wejściowe bezzwłocznie po 
publikacji wskaźnika, z wyjątkiem 
sytuacji, w których taka publikacja miałaby
(i) poważne niekorzystne skutki dla 
podmiotów przekazujących dane 
wejściowe lub (ii) niekorzystny wpływ na 
wiarygodność lub rzetelność wskaźnika,
lub (iii) dane wejściowe odpowiadałyby 
danym regulowanym w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 11. Administrator nie ma 
obowiązku publikowania danych, co do 
których istnieje obawa naruszenia ich 
integralności i poufności.

Or. de

Poprawka 73
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator publikuje dane wejściowe 
zastosowane do wyznaczenia wskaźnika 
bezzwłocznie po publikacji wskaźnika, z 
wyjątkiem sytuacji, w których taka 
publikacja miałaby poważne niekorzystne 
skutki dla podmiotów przekazujących dane 
wejściowe lub niekorzystny wpływ na 
wiarygodność lub rzetelność wskaźnika. W 
takich przypadkach publikacja może 

1. Administrator publikuje dane wejściowe 
lub metody zastosowane do wyznaczenia 
wskaźnika z zachowaniem odpowiednich 
odstępów czasu w odniesieniu do 
znaczenia sektorowego wskaźnika, z 
wyjątkiem sytuacji, w których taka 
publikacja mogłaby mieć poważne 
niekorzystne skutki dla podmiotów 
przekazujących dane wejściowe lub 
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zostać opóźniona o okres, który znacznie 
ograniczy te niekorzystne skutki. Dane 
osobowe zawarte w danych wejściowych 
nie są publikowane.

niekorzystny wpływ na wiarygodność lub 
rzetelność wskaźnika. Dane osobowe 
zawarte w danych wejściowych nie są 
publikowane bez zgody.

Or. en

Uzasadnienie

Analizując popyt na publikowanie wskaźnika należy uwzględnić różnice sektorowe.

Poprawka 74
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator publikuje dane wejściowe 
zastosowane do wyznaczenia wskaźnika 
bezzwłocznie po publikacji wskaźnika, z 
wyjątkiem sytuacji, w których taka 
publikacja miałaby poważne niekorzystne 
skutki dla podmiotów przekazujących dane 
wejściowe lub niekorzystny wpływ na 
wiarygodność lub rzetelność wskaźnika. W 
takich przypadkach publikacja może zostać 
opóźniona o okres, który znacznie 
ograniczy te niekorzystne skutki. Dane 
osobowe zawarte w danych wejściowych 
nie są publikowane.

1. Administrator publikuje dane wejściowe 
zastosowane do wyznaczenia wskaźnika 
bezzwłocznie po publikacji wskaźnika, z 
wyjątkiem sytuacji, w których taka 
publikacja miałaby poważne niekorzystne 
skutki dla podmiotów przekazujących dane 
wejściowe lub niekorzystny wpływ na 
wiarygodność lub rzetelność wskaźnika. W 
takich przypadkach publikacja może zostać 
opóźniona o okres, który znacznie 
ograniczy te niekorzystne skutki. Dane 
wejściowe są publikowane w formie 
anonimowej.

Or. pt

Poprawka 75
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Bez zbędnej zwłoki po publikacji 
wskaźnika administrator przedstawia 
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właściwemu organowi wszelkie stosowne 
uzasadnienia w odniesieniu do 
metodologii zastosowanej w celu 
określenia wskaźnika, jak również dane 
wejściowe, które – w świetle powodów 
wymienionych w ust 1 – nie zostały 
opublikowane.

Or. pt

Poprawka 76
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Ocena adekwatności
1. Jeżeli nadzorowany podmiot ma zamiar 
zawrzeć umowę finansową z 
konsumentem, podmiot ten w pierwszej 
kolejności uzyskuje niezbędne informacje 
dotyczące wiedzy i doświadczenia 
konsumenta w odniesieniu do danego 
wskaźnika, jego sytuacji finansowej i 
celów względem danej umowy finansowej 
oraz oświadczenia dotyczącego wskaźnika 
opublikowanego zgodnie z art. 15, a także 
ocenia czy odniesienie danej umowy 
finansowej do danego wskaźnika jest 
odpowiednie w przypadku danego 
konsumenta.
2. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1, nadzorowany podmiot 
uznaje, że dany wskaźnik jest 
nieodpowiedni dla danego konsumenta, 
nadzorowany podmiot przedstawia 
konsumentowi pisemne ostrzeżenie z 
uzasadnieniem.

Or. de
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Poprawka 77
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli nadzorowany podmiot ma zamiar 
zawrzeć umowę finansową z 
konsumentem, podmiot ten w pierwszej 
kolejności uzyskuje niezbędne informacje 
dotyczące wiedzy i doświadczenia 
konsumenta w odniesieniu do danego 
wskaźnika, jego sytuacji finansowej i 
celów względem danej umowy finansowej 
oraz oświadczenia dotyczącego wskaźnika 
opublikowanego zgodnie z art. 15, a także 
ocenia czy odniesienie danej umowy 
finansowej do danego wskaźnika jest 
odpowiednie w przypadku danego 
konsumenta.

1. Jeżeli nadzorowany podmiot ma zamiar 
zawrzeć umowę finansową z 
konsumentem, podmiot ten w pierwszej 
kolejności uzyskuje niezbędne informacje 
dotyczące wiedzy i doświadczenia 
konsumenta w odniesieniu do danego 
wskaźnika, jego sytuacji finansowej i 
celów względem danej umowy finansowej 
zgodnie z art. 19, ust. 4 i 5 dyrektywy 
2004/29/WE oraz oświadczenia 
dotyczącego wskaźnika opublikowanego 
zgodnie z art. 15, a także ocenia czy 
odniesienie danej umowy finansowej do 
danego wskaźnika jest odpowiednie w 
przypadku danego konsumenta.

Or. pt

Poprawka 78
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadzorowany podmiot może stosować 
wskaźnik w Unii jako odniesienie w 
instrumencie finansowym lub umowie 
finansowej, bądź do pomiaru wyników 
funduszu inwestycyjnego, jeżeli wskaźnik 
ten jest udostępniany przez administratora, 
który uzyskał zezwolenie zgodnie z art. 23, 
lub administratora mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania w państwie trzecim, 
zarejestrowanego zgodnie z art. 21.

Nadzorowany podmiot może stosować 
wskaźnik w Unii jako odniesienie w 
instrumencie finansowym lub umowie 
finansowej, bądź do pomiaru wyników 
funduszu inwestycyjnego, przy czym 
wskaźniki nieobiektywne muszą być 
udostępniane przez administratora 
objętego wymogiem posiadania 
zezwolenia zgodnie z art. 22. 
Nadzorowany podmiot może stosować 
również wskaźniki obiektywne 
udostępniane przez administratora 
mającego siedzibę lub miejsce 
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zamieszkania w państwie trzecim, jeżeli 
administrator ten złożył oświadczenie 
przed właściwym dla niego organem, że 
jego wskaźniki są zgodne z zasadami 
IOSCO dotyczącymi wskaźników 
finansowych opublikowanymi dnia 17 
lipca 2013 r.

Or. de

Poprawka 79
Jens Rohde, Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wskaźniki udostępnione przez 
administratora z siedzibą w państwie 
trzecim mogą być stosowane przez 
nadzorowane podmioty w Unii, pod 
warunkiem spełnienia następujących 
warunków:

1. Wskaźniki udostępnione przez 
administratora z siedzibą w państwie 
trzecim mogą być stosowane przez
nadzorowane podmioty w Unii, chyba że 
należałyby one, na zasadzie analogii, do 
kategorii kwalifikujących się wskaźników 
określonej w art. 5 ust. 1. Wskaźniki 
należące, na zasadzie analogii, do 
kategorii kwalifikujących się wskaźników 
mogą być wykorzystane, pod warunkiem, 
że ramy prawne, praktyki nadzorcze lub 
przepisy podmiotu opracowującego 
wskaźnik lub jego administratora w tym 
kraju trzecim są zgodne z zasadami 
IOSCO dotyczącymi wskaźników 
finansowych lub z uzgodnionymi w 
późniejszym terminie międzynarodowymi 
normami dotyczącymi wskaźników;
Podmiot nadzorowany powiadamia swój 
właściwy organ i ESMA o rzeczywistych i 
prognozowanych wskaźnikach, które 
stosuje, oraz o podstawie, na której się 
opierają, aby wykazać zgodność z 
zasadami IOSCO lub międzynarodowymi 
normami dotyczącymi wskaźników.
Administratorzy wskaźników z państw 
trzecich mogą złożyć potwierdzenie 
zgodności z zasadami IOSCO 
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bezpośrednio w ESMA, do którego to 
potwierdzenia mogą następnie odwoływać 
się nadzorowane podmioty.
ESMA utrzymuje rejestr państw trzecich i 
podmiotów udostępniających wskaźniki, 
które uznaje on za takie, na których 
można polegać w zakresie przestrzegania 
przez nie międzynarodowych norm bez 
konieczności dostarczania dodatkowych 
dowodów. ESMA aktualizuje ten wykaz, 
wykorzystując swoje własne informacje i 
biorąc pod uwagę dowody przedstawione 
przez podmioty nadzorowane lub 
otrzymane od administratorów z państw 
trzecich, właściwych organów krajowych 
lub ACER. W przypadku sporu między 
właściwymi organami państw 
członkowskich dotyczącego stosowania 
przez podmiot nadzorowany wskaźnika 
kraju trzeciego, który to wskaźnik jest w 
znaczącym stopniu wykorzystywany w 
sytuacjach transgranicznych, ESMA może 
przeprowadzić wiążącą mediację.
Sześć miesięcy przed datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia ESMA 
sporządzi sprawozdanie w sprawie 
wdrożenia zasad IOSCO.
Przegląd procedury określonej w 
niniejszym ustępie odbywa się po pięciu 
latach w świetle międzynarodowej 
zbieżności przepisów, a zwłaszcza w celu 
odpowiedzi na pytanie, czy należy 
przedłużyć okres jej stosowania.

Or. en

Poprawka 80
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Komisja przyjęła decyzję dotyczącą 
równoważności zgodnie z ust. 2, uznając 

skreślona
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ramy prawne i praktyki nadzorcze danego 
państwa trzeciego za równoważne 
wymogom niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 81
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) administrator zawiadomił ESMA o 
swojej zgodzie na stosowanie 
udostępnianego przez niego istniejącego 
lub potencjalnego wskaźnika przez 
nadzorowane podmioty w Unii oraz o 
wykazie wskaźników, które mogą być 
stosowane w Unii oraz o właściwym 
organie odpowiedzialnym za nadzór nad 
nim w państwie trzecim;

skreślona

Or. en

Poprawka 82
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) administrator jest należycie 
zarejestrowany zgodnie z art. 21; oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 83
Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) funkcjonuje porozumienie o 
współpracy, o którym mowa w ust. 3 
niniejszego artykułu.

skreślona

Or. en

Poprawka 84
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) administratorzy, którzy uzyskali 
zezwolenie lub zostali zarejestrowani w 
tym państwie trzecim, spełniali wiążące 
wymogi równoważne wymogom 
wynikającym z niniejszego 
rozporządzania, uwzględniając w 
szczególności to, czy ramy prawne i 
praktyki nadzorcze państwa trzeciego 
zapewniają zgodność z opublikowanymi w 
dniu 17 lipca 2013 r. zasadami IOSCO 
dotyczącymi wskaźników finansowych; 
oraz

(a) administratorzy, którzy uzyskali 
zezwolenie lub zostali zarejestrowani w 
tym państwie trzecim, spełniali wiążące 
wymogi równoważne wymogom 
wynikającym z niniejszego 
rozporządzania, uwzględniając w 
szczególności to, czy ramy prawne i 
praktyki nadzorcze państwa trzeciego 
zapewniają zgodność z opublikowanymi w 
dniu 17 lipca 2013 r. zasadami IOSCO 
dotyczącymi wskaźników finansowych lub 
czy ramy prawne i praktyki nadzorcze 
państwa trzeciego zapewniają zgodność z 
opublikowanymi w dniu 5 października 
2012 r. zasadami IOSCO dotyczącymi 
agencji nadzoru cen ropy naftowej, w 
przypadkach dotyczących wskaźników 
odnoszących się do ropy naftowej lub 
towarów; oraz

Or. pt

Poprawka 85
Marisa Matias
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) administratorzy, którzy uzyskali 
zezwolenie lub zostali zarejestrowani w 
tym państwie trzecim, spełniali wiążące 
wymogi równoważne wymogom 
wynikającym z niniejszego 
rozporządzania, uwzględniając w 
szczególności to, czy ramy prawne i 
praktyki nadzorcze państwa trzeciego 
zapewniają zgodność z opublikowanymi w 
dniu 17 lipca 2013 r. zasadami IOSCO 
dotyczącymi wskaźników finansowych; 
oraz

a) administratorzy, którzy uzyskali 
zezwolenie lub zostali zarejestrowani w 
tym państwie trzecim, spełniali wiążące 
wymogi równoważne wymogom 
wynikającym z niniejszego 
rozporządzania, uwzględniając w 
szczególności to, czy ramy prawne i 
praktyki nadzorcze państwa trzeciego 
zapewniają zgodność z opublikowanymi w 
dniu 17 lipca 2013 r. zasadami IOSCO 
dotyczącymi wskaźników finansowych 
oraz z opublikowanymi w dniu 5 
października 2012 r. zasadami IOSCO 
dotyczącymi agencji zgłaszających ceny 
ropy naftowej, które to zasady zostaną 
poddane przeglądowi w kwietniu 2014 r.; 
oraz

Or. en

Poprawka 86
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator składa wniosek o
udzielenie zezwolenia na udostępnianie 
wskaźników, jeżeli udostępnia indeksy, 
które są stosowane jako odniesienie do 
instrumentów finansowych lub umów 
finansowych lub do pomiaru wyników 
funduszu inwestycyjnego bądź są 
przeznaczone do tych celów.

1. Administrator udostępniający wskaźniki 
nieobiektywne lub obiektywne, które nie 
są zgodne z zasadami IOSCO z dnia 17 
lipca 2013 r. składa wniosek o udzielenie 
zezwolenia na udostępnianie wskaźników, 
które są stosowane jako odniesienie do 
instrumentów finansowych lub umów 
finansowych lub do pomiaru wyników 
funduszu inwestycyjnego.

Or. de
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Poprawka 87
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator składa wniosek o 
udzielenie zezwolenia do właściwego 
organu państwa członkowskiego, w którym 
mieści się jego siedziba lub miejsce 
zamieszkania.

1. Administrator objęty wymogiem 
uzyskania zezwolenia zgodnie z art. 22 
ust. 1 składa wniosek o udzielenie 
zezwolenia do właściwego organu państwa 
członkowskiego, w którym mieści się jego 
siedziba lub miejsce zamieszkania.

Or. de

Poprawka 88
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator składa wniosek o 
udzielenie zezwolenia do właściwego 
organu państwa członkowskiego, w którym 
mieści się jego siedziba lub miejsce 
zamieszkania.

1. Administrator składa wniosek o 
udzielenie zezwolenia do właściwego 
organu państwa członkowskiego, w którym 
mieści się jego siedziba lub miejsce 
zamieszkania. Administrator wskaźnika 
towarowego ujętego w art. 3 ust. 20 składa 
wniosek o udzielenie zezwolenia do 
ESMA. W sprawie wskaźników wyceny 
energii ACER wymienia się informacjami 
i współpracuje z ESMA.

Or. en

Poprawka 89
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a
Wstępne stosowanie indeksu jako 
wskaźnika
Zanim nadzorowany podmiot zacznie 
stosować indeks jako wskaźnik w Unii, 
podmiot ten sprawdza, czy podmiot 
udostępniający przedmiotowy indeks 
figuruje na stronie internetowej ESMA 
jako administrator, który uzyskał 
zezwolenie lub został wpisany do rejestru 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Jeśli tak nie jest, nadzorowany podmiot 
powiadamia podmiot udostępniający 
przedmiotowy indeks, przedstawiając 
wszystkie szczegóły dotyczące 
planowanego stosowania oraz zwracając 
się do niego z prośbą o potwierdzenie w 
ciągu 10 dni roboczych wyrażenia zgody 
na planowane stosowanie indeksu.
W takich okolicznościach indeks nie może 
być stosowany przez ten podmiot jako 
wskaźnik w Unii bez wcześniejszej zgody 
podmiotu udostępniającego ten indeks.

Or. en

Poprawka 90
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu wypełniania swoich obowiązków 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
właściwe organy posiadają, zgodnie z 
prawem krajowym, co najmniej 
następujące uprawnienia nadzorcze i 
dochodzeniowe:

1. W celu wypełniania swoich obowiązków 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
właściwe organy lub ESMA w przypadku 
wskaźnika towarów zgodnie z art. 3 ust. 20
posiadają, zgodnie z prawem krajowym i 
unijnym, co najmniej następujące 
uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe:
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Or. en

Poprawka 91
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby wykonywania tych uprawnień 
właściwe organy posiadają odpowiednie i 
skuteczne zabezpieczenia w odniesieniu do 
prawa do obrony i praw podstawowych.

Na potrzeby wykonywania tych uprawnień 
właściwe organy posiadają odpowiednie i
skuteczne zabezpieczenia w odniesieniu do 
prawa do obrony, poufności i praw 
podstawowych.

Or. en

Poprawka 92
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie odpowiednich środków, aby 
właściwe organy dysponowały wszelkimi 
uprawnieniami nadzorczymi i 
dochodzeniowymi, które są niezbędne do 
wypełniania ich obowiązków.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie odpowiednich środków, aby 
właściwe organy lub ESMA w przypadku 
wskaźnika towarowego zgodnie z art. 3 pkt
20 dysponowały wszelkimi uprawnieniami 
nadzorczymi i dochodzeniowymi, które są 
niezbędne do wypełniania ich 
obowiązków.

Or. en

Poprawka 93
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Niniejszy artykuł stosuje się 
odpowiednio do ESMA w przypadku 
wskaźnika międzybankowych stóp 
procentowych zgodnie z art. 3 pkt. 20.

Or. en

Poprawka 94
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie 30 dni roboczych od wejścia 
w życie decyzji, o której mowa w art. 13 
ust. 1, stwierdzającej, że dany wskaźnik 
jest wskaźnikiem kluczowym, właściwy 
organ ustanawia kolegium właściwych 
organów.

1. W terminie 30 dni roboczych od wejścia 
w życie decyzji, o której mowa w art. 13 
ust. 1, stwierdzającej, że dany wskaźnik 
jest wskaźnikiem kluczowym, ESMA
ustanawia kolegium właściwych organów.

Or. en

Poprawka 95
António Fernando Correia de Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Stosownie do roli odgrywanej przez 
Agencję ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) w procesie 
wdrażania rozporządzenia (UE) nr 
1227/2011 oraz kontroli wypełniania jego 
postanowień, Agencja współpracuje z 
ESMA dla celów niniejszego 
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rozporządzenia, niezwłocznie udzielając 
urzędowi wszelkich niezbędnych 
informacji umożliwiających mu 
wypełnianie swych obowiązków.

Or. pt

Poprawka 96
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek rozporządzenie
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 3, art. 9 ust. 3, 
art. 11 ust. 4, art. 12 ust. 3, art. 16 ust. 2 
oraz art. 23 ust. 7, powierza się Komisji na
czas nieokreślony od dnia [data wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 2, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 3, art. 9 ust. 3, 
art. 11 ust. 4, art. 12 ust. 3, art. 16 ust. 2 
oraz art. 23 ust. 7, powierza się Komisji na 
okres pięciu lat od dnia [data wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia].

Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. ro

Poprawka 97
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku wskaźników towarów w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 20, na 
podstawie przeglądu zasad IOSCO 
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dotyczących nadzoru nad agencjami 
zgłaszającymi ceny ropy naftowej z dnia 5 
października 2012 r., które powinny zostać 
opublikowane w maju bądź czerwcu 
2014 r., oraz na podstawie załącznika III 
do niniejszego rozporządzenia, 
stanowiącego punkt odniesienia dla 
ESMA, ESMA sprawdzi w ciągu 18 
miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, czy i w jaki 
sposób wskaźniki towarów mogą zostać 
włączone do zakresu obowiązywania 
niniejszego rozporządzenia lub czy 
wprowadzenie odrębnych regulacji jest 
właściwe i konieczne. ESMA przedstawi 
wynik z przeprowadzonego przeglądu 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji.

Or. de

Poprawka 98
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Warunki określone w art. 20 ust. 1 lit. 
a) – e) dotyczą wskaźników 
udostępnianych przez administratora 
mającego siedzibę w państwie trzecim 
dopiero po okresie przejściowym 
trwającym 36 miesięcy od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, pod 
warunkiem że wskaźniki te w momencie 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, będą zgodne z zasadami 
IOSCO dotyczącymi wskaźników 
finansowych z dnia 17 lipca 2013 r.

Or. de

Poprawka 99
Jens Rohde, Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiedni właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym administrator 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
zezwala na stosowanie wskaźnika do 
czasu, gdy wskaźnik ten odnosi się do 
instrumentów finansowych lub umów 
finansowych o wartości 
nieprzekraczającej 5 % wartości
instrumentów finansowych lub umów 
finansowych, które odnosiły się do tego 
wskaźnika w dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzania żadne 
instrumenty finansowe ani umowy 
finansowe nie odnoszą się do takiego 
istniejącego wskaźnika.

4. Odpowiedni właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym administrator 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
zezwala na stosowanie wskaźnika do czasu 
wygaśnięcia instrumentów finansowych 
lub umów finansowych, które odnosiły się 
do tego wskaźnika w dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzania żadne 
nowe instrumenty finansowe ani umowy 
finansowe nie odnoszą się do takiego 
istniejącego wskaźnika.

ESMA opracowuje projekt regulacyjnych 
standardów technicznych, w przypadku lit. 
c) po przeprowadzeniu dokładnych 
konsultacji z ACER, w celu określenia:
a) informacji, które administrator musi 
przekazać we wniosku o udzielenie 
zezwolenia w celu racjonalnego 
wykazania, że może dojść do pozbawienia 
skuteczności, działania siły wyższej lub 
naruszenia umowy;
b) okoliczności, w których uznaje się, że 
sytuacja pozbawienia skuteczności, 
działanie siły wyższej czy naruszenie 
warunków jakiejkolwiek umowy zaistniały 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia;
c) wzorcowe i proporcjonalne procedury 
przejściowe dla kluczowych i sektorowych 
wskaźników, zwłaszcza w przypadku stóp 
procentowych i towarów.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 10-14 rozporządzenia (UE) nr 
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1095/2010 i podlegającą przedłużeniu o 
trzy miesiące [zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w dyrektywie zbiorczej II].

Or. en

Poprawka 100
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do czerwca 2014 r. Komisja dokonuje 
oceny, czy niniejsze rozporządzenie, w 
odniesieniu do wskaźników towarów, jest 
zgodne ze sprawozdaniem końcowym 
dotyczącym zasad IOSCO dotyczących 
agencji zgłaszających ceny ropy naftowej, 
które ma zostać opublikowane w kwietniu 
2014 r., oraz przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu swoje zalecenia i wnioski 
w celu uwzględnienia umów 
międzynarodowych, jeśli uzna to za 
odpowiednie rozwiązanie.

Or. en

Poprawka 101
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – część I - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udostępnianie wskaźnika odbywa się 
niezależnie, zarówno pod względem 
operacyjnym, jak i funkcjonalnym, od 
jakiejkolwiek części działalności 
administratora, która może powodować 
rzeczywisty lub potencjalny konflikt 
interesów. Jeżeli nie można zaradzić 
wspomnianym konfliktom, operator 

1. Osoba prawna lub fizyczna, sprawująca 
kontrolę nad udostępnianiem wskaźnika
nie może jednocześnie występować jako 
użytkownik tego wskaźnika pod względem 
operacyjnym lub funkcjonalnym.
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wskaźnika zakończy wszelkie działania 
lub relacje, które powodują te konflikty 
lub zakończy opracowywanie wskaźnika.

Or. de

Poprawka 102
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – część I - punkt 8 - litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) istnieje fizyczne oddzielenie 
pracowników jednostki operacyjnej od 
struktury raportowania;

skreślona

Or. de

Poprawka 103
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – część II - punkt 10 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku gdy podmioty 
przekazujące dane lub użytkownicy są 
właścicielem administratora lub sprawują 
nad nim kontrolę, odrębna rada lub 
komitet, których skład zapewnia jego 
niezależność i brak konfliktów interesów.
W przypadku gdy podmioty przekazujące 
dane są właścicielem administratora lub 
sprawują nad nim kontroli nie powinny 
one mieć większości w komitecie. W 
przypadku gdy użytkownicy są 
właścicielem administratora lub sprawują 
nad nim kontrolę, nie powinni oni mieć 
większości w komitecie;

a) w przypadku gdy podmioty 
przekazujące dane wejściowe, 
niestanowiące danych transakcyjnych, są 
właścicielem administratora lub sprawują 
nad nim kontrolę, odrębna rada lub 
komitet, których skład zapewnia jego 
niezależność i brak konfliktów interesów;

Or. de
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Poprawka 104
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – część II - punkt 10 - litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku gdy podmioty 
przekazujące dane ani użytkownicy nie są 
właścicielem administratora ani nie 
sprawują nad nim kontroli, wewnętrzna 
rada lub komitet. Członkowie wewnętrznej 
rady lub komitetu nie mogą brać udziału w 
udostępnianiu jakiegokolwiek wskaźnika, 
który nadzorują;

b) w przypadku gdy podmioty 
przekazujące dane wejściowe, 
niestanowiące danych transakcyjnych, nie 
są właścicielem administratora ani nie 
sprawują nad nim kontroli, wewnętrzna 
rada lub komitet. Większość członków
wewnętrznej rady lub komitetu nie może
brać udziału w udostępnianiu 
jakiegokolwiek wskaźnika, który 
nadzorują;

Or. de

Poprawka 105
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – część II - punkt 10 - litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku gdy administrator jest w 
stanie wykazać, że z uwagi na charakter, 
skalę i złożoność udostępnianego przez 
niego wskaźnika, jak również ryzyko 
wiążące się z danym wskaźnikiem i jego 
wpływ, wymogi określone w lit. a) i b) są 
nieproporcjonalne, funkcję urzędnika 
nadzorującego może pełnić osoba fizyczna. 
Urzędnik nadzorujący nie może brać 
udziału w udostępnianiu jakiegokolwiek 
wskaźnika, który nadzoruje.

c) w przypadku gdy administrator jest w 
stanie wykazać, że z uwagi na charakter, 
skalę i złożoność udostępnianego przez 
niego wskaźnika, jak również ryzyko 
wiążące się z danym wskaźnikiem i jego 
wpływ, wymogi określone w lit. a) i b) są 
nieproporcjonalne, funkcję urzędnika 
nadzorującego może pełnić osoba fizyczna. 
Dotyczy to w szczególności wskaźników 
obiektywnych, których administrator 
złożył wobec właściwego dla niego organu 
oświadczenie, że wskaźniki są zgodne z 
zasadami IOSCO dotyczącymi 
wskaźników finansowych z dnia 17 lipca 
2013 r. Urzędnik nadzorujący nie może 
brać udziału w udostępnianiu 
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jakiegokolwiek wskaźnika, który 
nadzoruje.

Or. de

Poprawka 106
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja A – część IV - punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. W przypadku kluczowych wskaźników 
administrator wyznacza niezależnego 
zewnętrznego audytora, którego zadaniem 
jest dokonywanie przeglądów i 
przedstawianie sprawozdań dotyczących 
przestrzegania przez administratora metody 
opracowywania wskaźnika oraz 
niniejszego rozporządzenia, jeżeli skala i 
złożoność działań administratora 
związanych ze wskaźnikiem stwarza 
znaczne ryzyko dla stabilności finansowej.

16. W przypadku kluczowych wskaźników 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 oraz 
wskaźników nieobiektywnych
administrator wyznacza niezależnego 
zewnętrznego audytora, którego zadaniem 
jest dokonywanie przeglądów i 
przedstawianie sprawozdań dotyczących 
przestrzegania przez administratora metody 
opracowywania wskaźnika oraz 
niniejszego rozporządzenia, jeżeli skala i 
złożoność działań administratora 
związanych ze wskaźnikiem stwarza 
znaczne ryzyko dla stabilności finansowej.

Or. de

Poprawka 107
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja B - punkt 1 - litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) administrator niezwłocznie informuje 
podmioty przekazujące dane dotyczące 
określonego wskaźnika (określonych 
wskaźników) o outsourcingu.

Or. de
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Poprawka 108
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja C – część II – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bierze pod uwagę czynniki takie jak 
rozmiar i normalna płynność rynku, 
przejrzystość transakcji oraz stanowiska 
uczestników rynku, koncentracja na rynku, 
dynamika rynku oraz adekwatność każdej 
próbki, aby odzwierciedlić realia 
gospodarcze, których pomiar jest celem 
wskaźnika;

a) bierze pod uwagę czynniki takie jak 
rozmiar i normalna płynność rynku, 
stopień rozwoju rynku, przejrzystość 
transakcji oraz stanowiska uczestników 
rynku, koncentracja na rynku, dynamika 
rynku oraz adekwatność każdej próbki, aby 
odzwierciedlić realia gospodarcze, których 
pomiar jest celem wskaźnika;

Or. en

Poprawka 109
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja C - część II - punkt 2 - litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bierze pod uwagę czynniki takie jak 
rozmiar i normalna płynność rynku, 
przejrzystość transakcji oraz stanowiska 
uczestników rynku, koncentracja na rynku, 
dynamika rynku oraz adekwatność każdej 
próbki, aby odzwierciedlić realia 
gospodarcze, których pomiar jest celem 
wskaźnika;

a) bierze pod uwagę czynniki takie jak 
rozmiar i normalna płynność rynku, 
stopień rozwoju rynku, przejrzystość 
transakcji oraz stanowiska uczestników 
rynku, koncentracja na rynku, dynamika 
rynku oraz adekwatność każdej próbki, aby 
odzwierciedlić realia gospodarcze, których 
pomiar jest celem wskaźnika;

Or. de

Poprawka 110
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy załącznik ma zastosowanie do 
„wskaźników towarów” oznaczających 
wskaźniki, w których składnikiem 
aktywów bazowych na potrzeby art. 3 ust. 
1 lit. c) jest towar w rozumieniu art. 2 pkt 
2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1287/200628.

Niniejszy załącznik służy ESMA jako 
punkt odniesienia podczas przeglądu 
umożliwiającego stwierdzenie, czy i w jaki 
sposób wskaźniki towarów w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 20 mogą zostać włączone w 
zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia lub czy wprowadzenie 
odrębnych regulacji jest właściwe i 
konieczne.

__________________
28 Dz. U. L 241 z 2.9.2006, s. 1.

Or. de

Poprawka 111
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III - ustęp 1 - przypis 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28. Dz. U. L 241 z 2.9.2006, s. 1. skreślony

Or. de

Poprawka 112
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kryteria dotyczące okresów 
przeprowadzania oceny, w których 
przedłożone dane znajdują się poniżej 
progu danych dotyczących transakcji 
zalecanego w metodyce lub norm jakości 
wymaganych od administratora, w tym 
wszelkich alternatywnych metod oceny 
obejmujących modele teoretycznego 
oszacowania;

e) kryteria dotyczące okresów 
przeprowadzania oceny, w których 
przedłożone dane znajdują się poniżej 
progu danych dotyczących transakcji 
zalecanego w metodyce lub norm jakości 
wymaganych od administratora, w tym 
wszelkich alternatywnych metod oceny 
obejmujących modele teoretycznego 
oszacowania. Te kryteria powinny 
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wyjaśniać procedury stosowane w 
przypadku, gdy nie istnieją żadne dane 
dotyczące transakcji;

Or. en

Poprawka 113
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Administrator opisuje i publikuje wraz z 
każdym obliczeniem, w zakresie, w jakim 
to możliwe bez uszczerbku z uwagi na 
publikację wskaźnika:

6. Administrator opisuje i publikuje wraz z 
każdym obliczeniem, w zakresie, w jakim 
jest to rozsądne bez opóźniania terminu 
przedstawienia analizy rynkowej:

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność z zasadami IOSCO dotyczącymi towarów.

Poprawka 114
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Administrator opisuje i publikuje wraz z 
każdym obliczeniem, w zakresie, w jakim 
to możliwe bez uszczerbku z uwagi na
publikację wskaźnika:

6. Administrator opisuje i publikuje wraz z 
każdym obliczeniem, w rozsądnie 
osiągalnym zakresie bez opóźniania 
terminu publikacji wskaźnika

Or. pt

Poprawka 115
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Administrator zapewnia istnienie w 
ramach innych rodzajów swojej 
działalności gospodarczej odpowiednich 
procedur i mechanizmów 
zaprojektowanych w celu zmniejszania 
prawdopodobieństwa, że konflikt 
interesów wpłynie na rzetelność obliczeń 
wskaźnika.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 116
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 13 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Administrator zapewnia posiadanie 
odpowiednio rozdzielonej podległości 
służbowej wśród swoich kierowników, 
asesorów i innych pracowników oraz od 
odpowiednich kierowników do kadry 
kierowniczej najwyższego szczebla i jego 
zarządu w celu zapewnienia:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en


