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Poprawka 1
Marco Zanni
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0208/2020
Markus Ferber
Rynki instrumentów finansowych: zmiana w zakresie wymogów informacyjnych, wymogów 
zarządzania produktami i limitów pozycji w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii 
COVID-19
(2020/0152(COD))

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c a (nowa)
Dyrektywa 2014/65/UE
Artykuł 24 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby firmy inwestycyjne miały możliwość 
dokonywania łącznej płatności za usługi w 
zakresie realizacji transakcji oraz 
prowadzenia badań inwestycyjnych, pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie 
następujące warunki:
a) przed wykonaniem usług w zakresie 
realizacji transakcji lub badań 
inwestycyjnych między przedsiębiorstwem 
inwestycyjnym a podmiotem świadczącym 
usługi badawcze została zawarta umowa 
określająca, która część wspólnej 
płatności przypada na badania 
inwestycyjne;
b) firma inwestycyjna informuje klienta o 
wspólnych płatnościach;
c) usługi w zakresie realizacji transakcji 
objęte łączną płatnością są świadczone 
wyłącznie w odniesieniu do emitentów, 
którzy w okresie 36 miesięcy 
poprzedzających przeprowadzenie badań 
inwestycyjnych nie przekroczyli 
kapitalizacji rynkowej wynoszącej 10 mld 
EUR.
Do celów niniejszego artykułu badania 
inwestycyjne rozumie się jako obejmujące 
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materiały lub usługi analityczne dotyczące 
jednego lub więcej instrumentów 
finansowych lub innych aktywów bądź 
emitentów lub potencjalnych emitentów 
instrumentów finansowych, lub jako 
obejmujące materiały badawcze lub usługi 
blisko powiązane z konkretną branżą lub 
rynkiem w taki sposób, że kształtują opinie 
na temat instrumentów finansowych, 
aktywów lub emitentów w obrębie tej 
branży lub rynku.
Badania inwestycyjne obejmują również 
materiały lub usługi zapewniające 
bezpośrednie lub pośrednie rekomendacje 
lub sugestie odnośnie do strategii 
inwestycyjnej i uzasadnioną opinię 
dotyczącą obecnej lub przyszłej wartości 
lub ceny instrumentów finansowych lub 
aktywów bądź zamiast tego zawierające 
analizę oraz oryginalne spostrzeżenia i 
wnioski opierające się na nowych lub 
istniejących informacjach, które mogłyby 
zostać wykorzystane do sformułowania 
strategii inwestycyjnej oraz które mogłyby 
być istotne w odniesieniu do decyzji 
podejmowanych przez firmę inwestycyjną 
w imieniu klientów, od których pobierane 
są opłaty z tytułu takich badań, oraz 
mogłyby umożliwiać tworzenie wartości 
dodanej w przypadku tych decyzji.”;
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