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Poprawka1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rynki regulowane oraz firmy 
inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF w oparciu o 
prowadzony system obrotu podają do 
publicznej wiadomości ceny i poziom 
zainteresowania zawarciem transakcji po 
tych cenach dla zleceń lub kwotowań 
ogłaszanych za pośrednictwem ich 
systemów dla obligacji i 
strukturyzowanych produktów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub takich, dla których 
opublikowano prospekt emisyjny, dla 
uprawnień do emisji oraz instrumentów 
pochodnych dopuszczonych do obrotu lub 
będących przedmiotem obrotu na MTF 
lub na OTF. Wymóg niniejszy stosuje się 
również do wykonywalnych deklaracji 
zainteresowania. Rynki regulowane oraz 
firmy inwestycyjne i operatorzy rynku 
prowadzący MTF lub OTF upubliczniają te 
informacje w sposób ciągły w normalnych 
godzinach handlu.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 2
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 4
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 5
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Firmy inwestycyjne, które na własny 
rachunek lub w imieniu klientów zawierają 
transakcje na obligacjach i 
strukturyzowanych produktach 
finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub dla których 
opublikowany został prospekt emisyjny, na 
uprawnieniach do emisji i na instrumentach 
pochodnych kwalifikujących się do
rozliczania lub zgłaszanych do 
repozytoriów transakcji zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia [EMIR] lub 
dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 6
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 7
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 8
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przekazane uprawnienia powierza się na 
okres pięciu lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

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

Or. ro

Poprawka 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

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


