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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) W przypadku znacznego wzrostu 
ceny instrumentu finansowego w systemie 
obrotu, który jest wyraźnie 
dysproporcjonalny w odniesieniu do 
poprzednich wartości i nie ma związku z 
obecną sytuacją finansową emitenta, co 
sprzyja tworzeniu się ryzyka systemowego 
w postaci gwałtownego wzrostu wartości 
aktywów, właściwe władze powinny mieć 
możliwość wprowadzenia czasowego 
zakazu prowadzenia sprzedaży danego 
instrumentu w tym systemie obrotu w celu 
umożliwienia szybkiej interwencji, gdzie 
jest to właściwe.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Ponieważ niektóre państwa 
członkowskie wprowadziły już 
ograniczenia dotyczące krótkiej sprzedaży
oraz przewidziano akty delegowane i 
wiążące standardy techniczne, które 
powinny zostać przyjęte przed nowymi 
ramami, tak aby mogły one być w 
praktyce stosowane, należy przewidzieć 

(37) Ponieważ niektóre państwa 
członkowskie wprowadziły już 
ograniczenia dotyczące krótkiej sprzedaży, 
ogólnounijne rozporządzenie powinno 
wejść w życie jak najszybciej jak to 
możliwe. Jest to konieczne także ze 
względu na utrzymującą się silną 
niestabilność rynku i problemy 
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odpowiedni okres czasu, towarzyszące swapom ryzyka kredytowego 
państw. Stabilizacja, którą takie 
ogólnounijne rozporządzenie ma 
zapewnić, jest w związku z tym sprawą 
niezwykle pilną dla całej Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka niewykonania zobowiązania przez
emitenta i dana osoba fizyczna lub prawna 
ma pozycję długą z tytułu długu 
państwowego tego emitenta lub dowolną 
pozycję długą z tytułu papierów dłużnych 
innego emitenta, których cena ma wysoką 
korelację z ceną zobowiązania państwa 
członkowskiego lub Unii. Strona swapu 
ryzyka kredytowego, która jest 
zobowiązana do dokonania płatności lub 
wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 
do celów niniejszego ustępu.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
uznaje się, że osoba fizyczna lub prawna 
posiada niepokrytą pozycję z tytułu swapu 
ryzyka kredytowego dotyczącego 
zobowiązania państwa członkowskiego lub 
Unii w zakresie, w którym ten swap ryzyka 
kredytowego nie służy do zabezpieczenia 
ryzyka osłabienia zdolności kredytowej
emitenta i dana osoba fizyczna lub prawna 
ma inną pozycję, na której wartość 
osłabienie to może mieć ujemny wpływ.
Strona swapu ryzyka kredytowego, która 
jest zobowiązana do dokonania płatności 
lub wypłaty rekompensaty w przypadku 
niewykonania zobowiązania lub zdarzenia 
kredytowego dotyczącego podmiotu 
referencyjnego, nie posiada z tytułu 
takiego zobowiązania niepokrytej pozycji 
do celów niniejszego ustępu.

Uzasadnienie

Swapy ryzyka kredytowego w odniesieniu do długu państwowego są skutecznym środkiem 
łagodzenia ryzyka dla szeregu instrumentów z wyjątkiem bazowego długu państwowego, jak
np. papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, których zdolność kredytowa jest ściśle 
związana z określonym państwem. Nakładanie ograniczeń lub wymogu jawności na 
uczestników rynku, którzy korzystają ze swapów ryzyka kredytowego w celu zabezpieczenia 
długu korporacyjnego, będzie powstrzymywało tych uczestników od inwestowania w takie 
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papiery dłużne, co w konsekwencji wpłynie na zdolność przedsiębiorstw do pozyskiwania 
środków.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiedni próg powodujący 
obowiązek zgłoszenia jest to wielkość 
procentowa równa 0,2 % wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej 
spółki oraz każdemu 0,1 % powyżej
tego 0,2 %.

2. Odpowiedni próg powodujący 
obowiązek zgłoszenia jest to wielkość 
procentowa równa 1% wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej 
spółki oraz każdemu 0,1% powyżej
tego 0,2%.

Uzasadnienie

1% stanowi właściwszą wartość w odniesieniu do tego, co może stanowić ryzyko systemowe. 
W przeciwnym wypadku rozporządzenie mogłoby jedynie nakładać dodatkowe obciążenia 
administracyjne bez zachowania właściwych proporcji kosztów w stosunku do korzyści.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu, ustanawia 
procedury zapewniające, że osoby fizyczne 
lub prawne wykonujące zlecenia w 
systemie obrotu oznaczają zlecenia 
sprzedaży jako zlecenia krótkiej sprzedaży, 
jeżeli sprzedający zawiera transakcję 
krótkiej sprzedaży akcji. System obrotu 
publikuje co najmniej raz dziennie
informację zbiorczą na temat wolumenu 
zleceń oznaczonych jako zlecenia krótkiej 

System obrotu, w którym znajdują się 
akcje dopuszczone do obrotu lub 
przedsiębiorstwo inwestycyjne, które 
w imieniu klientów wykonuje zlecenia z 
tytułu tych instrumentów poza systemem 
obrotu, ustanawia procedury zapewniające, 
że osoby fizyczne lub prawne wykonujące 
zlecenia w systemie obrotu lub za 
pośrednictwem przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego mają możliwość 
oznaczenia zlecenia sprzedaży jako 
zlecenia krótkiej sprzedaży, jeżeli 
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sprzedaży. sprzedający zawiera transakcję krótkiej 
sprzedaży akcji. System obrotu publikuje 
co najmniej raz dziennie informację 
zbiorczą na temat wolumenu zleceń 
oznaczonych jako zlecenia krótkiej 
sprzedaży.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Dane dotyczące zlecenia krótkiej 
sprzedaży udostępniane są właściwemu 
organowi rodzimego państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
system obrotu lub przedsiębiorstwo 
inwestycyjne wykonujące zlecenie z tytułu 
tych instrumentów w imieniu klientów 
poza systemem obrotu. Dane te obejmują 
co najmniej tożsamość osoby fizycznej lub 
prawnej składającej zlecenie, czas 
wprowadzenia zlecenia do księgi 
zamówień, czas wykonania zlecenia lub 
wycofania z księgi zamówień, jak również 
cenę, wielkość oraz sposób realizacji 
zlecenia. 
Dane te są przekazywane odpowiedniemu 
właściwemu organowi.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 f (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. Aby zapewnić jednolite warunki 
stosowania przepisów ust. 1, Komisji 
powierza się uprawnienie do 
przyjmowania technicznych standardów 
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wykonawczych określających procedurę 
stosowaną do oznaczania zleceń i 
definiujących wspólną formę informacji, 
które należy przekazywać w celu 
usprawnienia konsolidacji danych.
Techniczne standardy wykonawcze, o 
których mowa w akapicie pierwszym, są 
przyjmowane zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. 
ESA (ESMA) przedstawia Komisji 
projekty tych technicznych standardów 
wykonawczych najpóźniej do dnia [31 
grudnia 2011 r.].

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca 
pozycję krótką netto dotyczącą 
wyemitowanego kapitału akcyjnego 
spółki, której akcje są dopuszczone do 
obrotu w systemie obrotu, podaje do 
wiadomości publicznej szczegółowe 
informacje dotyczące tej pozycji, gdy 
pozycja ta osiąga odpowiedni próg 
powodujący obowiązek publikacji, o 
którym mowa w ust. 2, lub spada poniżej 
tego progu.

1. Odpowiedni organ właściwy w tym 
zakresie publikuje codziennie szczegóły 
łącznej kwoty pozycji krótkich netto dla 
każdej akcji, która została mu zgłoszona 
zgodnie z art. 5. W takim ujawnieniu nie 
figuruje posiadacz krótkiej pozycji netto.

Uzasadnienie

Ujawnianie pojedynczych pozycji krótkich opinii publicznej nie pomaga organom 
regulacyjnym w wykrywaniu nadużyć na rynku i ma trzy wady: (1) naraża posiadaczy pozycji 
krótkich na ewentualność wymuszonego zamykania pozycji i inne nadużycia; (2) zachęca do 
zachowań stadnych, tzn. zwiększa prawdopodobieństwo, że niewyrobieni inwestorzy będą 
dokonywać sprzedaży widząc wyrobionego inwestora z pozycją krótką, nasilając w ten sposób 
spadki na rynku; (3) zmniejsza płynność, ponieważ inwestorzy nie lubią, kiedy ich pozycje 
krótkie stają się znane spółkom i w związku z tym wolą unikać krótkiej sprzedaży. Zbiorcze 
ujawnianie dostarcza potrzebne informacje uczestnikom rynku o całkowitej kwocie 
znaczących pozycji krótkich. 



PE454.492v02-00 8/18 AD\854824PL.doc

PL

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odpowiedni próg powodujący 
obowiązek publikacji jest to wielkość 
procentowa równa 0,5 % wartości 
wyemitowanego kapitału akcyjnego danej 
spółki oraz każdemu 0,1 % powyżej tego 
0,5 %.

skreślony

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 7 ust. 1.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 36 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 37 i 38, zmieniać progi określone w 
ust. 2, uwzględniając zmiany na rynkach 
finansowych.

skreślony

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 7 ust. 1.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

1. Osoba fizyczna lub prawna może 
dokonać krótkiej sprzedaży akcji 
dopuszczonej do obrotu w systemie obrotu 
lub krótkiej sprzedaży instrumentu długu 
państwowego tylko wówczas, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków do godz. 23.59 w dniu 
handlowym, w którym osoba ta dokonuje 
krótkiej sprzedaży:

Uzasadnienie

Proponowana poprawka (i w konsekwencji zmiany w tym artykule) zachowuje właściwą 
kontrolę krótkiej sprzedaży bez pokrycia poprzez wprowadzenie wobec uczestników rynku 
wymogu wskazania źródeł papierów wartościowych pod koniec dnia handlowego lub 
pokrycia swoich pozycji krótkich, a jednocześnie odzwierciedla praktykę rynkową i pozwala 
uniknąć konieczności zbędnego blokowania płynności przed wszelką proponowaną 
transakcją.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera -a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) osoba fizyczna lub prawna nabyła 
daną akcję lub instrument długu 
państwowego;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) osoba fizyczna lub prawna ma umowę z 
osobą trzecią, w której osoba trzecia 
potwierdziła, że akcja lub instrument długu 
państwowego zostały zlokalizowane i 
zarezerwowane do celów ich pożyczki na 
rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej, w 
związku z czym możliwe jest dokonanie 
rozrachunku w odpowiednim terminie.

(c) osoba fizyczna lub prawna zawarła
umowę z osobą trzecią, w której osoba 
trzecia potwierdziła, że akcja lub 
instrument dłużny będą dostępne jako 
pożyczka dla tej osoby lub w celu 
rozliczenia krótkiej sprzedaży w terminie 
przewidzianym na dokonanie rozrachunku.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuły 5, 6, 7, 8 i 12 nie mają 
zastosowania do działalności 
przedsiębiorstw inwestycyjnych lub 
podmiotów z państwa trzeciego lub 
przedsiębiorstw lokalnych będących 
uczestnikami systemu obrotu lub rynku w 
państwie trzecim, którego ramy prawne i 
nadzorcze zostały uznane za równoważne 
zgodnie z ust. 2, w przypadku gdy 
dokonują oni na własny rachunek 
transakcji na instrumentach finansowych, 
niezależnie od tego, czy są one 
przedmiotem obrotu w systemie obrotu, 
czy też poza takim systemem, działając w 
poniższym charakterze:

1. Artykuły 5, 6, 7, 8 i 12 ani żadne 
ograniczenia i wymogi nałożone na mocy 
art. 16, 17, 18 lub 24 nie mają 
zastosowania do działalności 
przedsiębiorstw inwestycyjnych lub 
podmiotów z państwa trzeciego lub 
przedsiębiorstw lokalnych będących 
uczestnikami systemu obrotu lub rynku w 
państwie trzecim, którego ramy prawne i 
nadzorcze zostały uznane za równoważne 
zgodnie z ust. 2, w przypadku gdy 
dokonują oni na własny rachunek 
transakcji na instrumentach finansowych, 
niezależnie od tego, czy są one 
przedmiotem obrotu w systemie obrotu, 
czy też poza takim systemem, działając w 
poniższym charakterze:

Uzasadnienie

Animatorzy rynku powinni również zostać zwolnieni z jakichkolwiek ograniczeń lub wymogów 
nakładanych w wyjątkowych sytuacjach, gdyż potrzeba zapewnienia przez nich płynności 
rynkowej jest równie ważna w takich sytuacjach.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wystawiając ostateczne kwotowania 
dotyczące jednocześnie kupna i sprzedaży, 
o porównywalnej wielkości i po 
konkurencyjnych cenach, w wyniku czego 
rynek jest stale i regularnie zasilany 
płynnością i/lub;

(a) wystawiając systematycznie i w sposób 
ciągły kwotowania dotyczące kupna i 
sprzedaży, o porównywalnej wielkości i po 
konkurencyjnych cenach, w wyniku czego 
rynek jest stale i regularnie zasilany 
płynnością i/lub;

Uzasadnienie

„Systematycznie i w sposób ciągły” to najlepsze sformułowanie służące przedstawieniu 
rzeczywistej sytuacji, w jakiej funkcjonują podmioty rynkowe.  

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) w przypadku gdy przedsiębiorstwa 
inwestycyjne wykonują zlecenie klienta, 
dzięki któremu klient zyskuje długą
otwartą pozycję.

Uzasadnienie

Sytuacja ta może wystąpić w praktyce, gdy zlecenie zwrotne dotyczy otwartej pozycji ( np. 
zabezpieczenie), w związku z czym działanie nie jest już spekulacyjne, czyli nie niesie ze sobą 
ryzyka.

Poprawka 17
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Artykuły 8 i 12 nie mają zastosowania 
do działalności osoby fizycznej lub 
prawnej, która działając w charakterze 
upoważnionego głównego dealera na mocy 
umowy z emitentem długu państwowego, 
prowadzi na własny rachunek transakcje na 
instrumentach finansowych związane z 
operacjami na rynku pierwotnym lub 
wtórnym dotyczącymi długu 
państwowego.

3. Artykuły 8 i 12 oraz ograniczenia lub 
wymogi nałożone w odniesieniu do długu 
państwowego zgodnie z art. 16, 17, 18 lub 
24 nie mają zastosowania do działalności 
osoby fizycznej lub prawnej, która 
działając w charakterze upoważnionego 
głównego dealera na mocy umowy z 
emitentem długu państwowego, prowadzi 
na własny rachunek transakcje na 
instrumentach finansowych związane z 
operacjami na rynku pierwotnym lub 
wtórnym dotyczącymi długu państwowego
państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Główni dealerzy będą posiadali większą zdolność do przejęcia długu państwowego i 
zapewnienia płynności na rynku, jeżeli będą mogli zabezpieczyć się dzięki szerszemu 
wachlarzowi instrumentów w zakresie długu państwowego, a nie wyłącznie instrumentów 
długu państwowego, dla których są głównymi dealerami.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego może zakazać stosowania 
wyłączenia, jeżeli uzna, że dana osoba 
fizyczna lub prawna nie spełnia warunków 
dotyczących wyłączenia. Zakaz taki jest 
wydawany w terminie trzydziestu dni 
kalendarzowych, o którym mowa w ustępie 
pierwszym, lub później, jeżeli właściwy 
organ dowie się o zmianach dotyczących 
statusu danej osoby, w związku z którymi 
przestała ona spełniać powyższe warunki.

6. Właściwy organ rodzimego państwa 
członkowskiego może zakazać stosowania 
wyłączenia, jeżeli uzna, że dana osoba 
fizyczna lub prawna nie spełnia warunków 
dotyczących wyłączenia. Zakaz taki jest 
wydawany w terminie piętnastu dni 
kalendarzowych, o którym mowa w ustępie 
pierwszym, lub później, jeżeli właściwy 
organ dowie się o zmianach dotyczących 
statusu danej osoby, w związku z którymi 
przestała ona spełniać powyższe warunki.
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Uzasadnienie

Piętnaście dni to bardziej realistyczny termin, mając na uwadze szybkość przeprowadzania 
transakcji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) długiej sprzedaży, w przypadku 
odnotowania znacznego wzrostu ceny 
instrumentu finansowego, który jest 
wyraźnie dysproporcjonalny w 
odniesieniu do poprzednich wartości i nie 
ma związku z obecną sytuacją emitenta, 
co sprzyja tworzeniu się ryzyka 
systemowego w postaci gwałtownego 
wzrostu wartości aktywów.

Uzasadnienie

Długa sprzedaż może być również niebezpieczna, jeśli prowadzi do gwałtownego wzrostu 
wartości aktywów. Gdy jest ona skłonna wywołać ryzyko systemowe (jak w przypadku firm 
internetowych w USA) właściwe organy powinny mieć możliwość interwencji, aby zapobiec 
temu gwałtownemu wzrostowi.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spadek wartości wynosi co najmniej 10 %
w przypadku akcji, a w przypadku innych 
kategorii instrumentów finansowych jest 

Spadek wartości wynosi co najmniej 15%
w przypadku akcji, a w przypadku innych 
kategorii instrumentów finansowych jest 
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równy wartości określonej przez Komisję. równy wartości określonej przez Komisję.

Uzasadnienie

15% stanowi obecnie ogólnie akceptowany próg wzrostu (spirala). Zasada symetrii 
podpowiada, że ten sam próg powinien zostać zastosowany również do spadku wartości. 

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
regulacyjnych określających metodę 
obliczania spadku cen akcji o 10 % i 
spadku wartości określanego przez 
Komisję zgodnie z ust. 4.

Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjmowania technicznych standardów 
regulacyjnych określających metodę 
obliczania spadku cen akcji o 15% i spadku 
wartości określanego przez Komisję 
zgodnie z ust. 4.

Uzasadnienie

15% stanowi obecnie ogólnie akceptowany próg wzrostu (spirala). Zasada symetrii 
podpowiada, że ten sam próg powinien zostać zastosowany również do spadku wartości. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ publikuje na swoich 
stronach internetowych komunikaty o 
decyzjach dotyczących nałożenia lub 
przedłużenia środka, o którym mowa w art. 
16-19.

1. Zarówno ESMA, jak i właściwy organ
publikują na swoich stronach 
internetowych komunikaty o decyzjach 
dotyczących nałożenia lub przedłużenia 
środka, o którym mowa w art. 16-19.
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Uzasadnienie

Centralizacja w jednym miejscu (ESMA) decyzji dotyczących nałożenia lub odnowienia 
środków przyspieszy takie decyzje. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. ESA (ESMA) regularnie, a w każdym 
wypadku co trzy miesiące, dokonuje 
przeglądu środków. O ile środek nie 
zostanie przedłużony po tym 
trzymiesięcznym okresie, wygasa 
automatycznie.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wyjaśnienie celu transakcji i czy jest 
ona zawierana na potrzeby zabezpieczenia 
przed ryzykiem czy w innym celu;

(a) wyjaśnienie celu transakcji;

Uzasadnienie

Ludzie zawierają taki rodzaj transakcji niekoniecznie po to, by zabezpieczyć się przed 
ryzykiem, mogą tego dokonywać dla spekulacji. Ważne jest, by dopilnować, że (zgodnie z 
dostarczonymi informacjami) transakcje tego typy nie służą manipulacji lub wykorzystaniu 
rynku.  

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) informacje służące sprawdzeniu 
ryzyka podstawowego w przypadkach gdy 
transakcja jest zawierana w celu 
zabezpieczenia.

skreślona

Uzasadnienie

Ludzie zawierają taki rodzaj transakcji niekoniecznie po to, by zabezpieczyć się przed 
ryzykiem, mogą tego dokonywać dla spekulacji. Ważne jest, by dopilnować, że (zgodnie z 
dostarczonymi informacjami) transakcje tego typy nie służą manipulacji lub wykorzystaniu 
rynku.  

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy zawierają umowy o
współpracy w zakresie wymiany 
informacji z właściwymi organami państw 
trzecich tylko wówczas, gdy tajemnica 
służbowa w odniesieniu do ujawnianych 
informacji jest zagwarantowana co 
najmniej w stopniu określonym w art. 29.
Taka wymiana informacji musi służyć 
właściwym organom do wykonywania ich 
zadań.

3. Właściwe organy nie przyjmują ustaleń 
dotyczących współpracy z krajami 
trzecimi, z których wypływają 
zobowiązania dla państw członkowskich 
innych niż państwa, których dotyczy 
dostarczanie informacji. Ustalenia 
dotyczące współpracy w zakresie wymiany 
informacji są podejmowane tylko 
wówczas, gdy tajemnica służbowa w 
odniesieniu do ujawnianych informacji jest 
zagwarantowana co najmniej w stopniu 
określonym w art. 29. Taka wymiana 
informacji musi służyć właściwym 
organom do wykonywania ich zadań.

Uzasadnienie

Poprawka służy poprawie tekstu, który w przeciwnym wypadku nakładałby na właściwe 
organy prawne zobowiązanie, by podjąć ustalenia dotyczące współpracy, nie dając pewności, 
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co stanie się, jeżeli nie zostaną one podjęte. Należy również sprecyzować, że ustalenie 
dotyczące współpracy nie mogą powodować pewnych zobowiązań dla państw członkowskich 
– np. konieczności podejmowania równoważnych wzajemnych środków – gdyż może to być 
niezgodne z konstytucjami państw członkowskich i tym rozporządzeniem.
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