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Poprawka 139
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w sprawie zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi i zmieniająca 
dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE

w sprawie alternatywnych funduszy 
inwestycyjnych i zarządzających 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi i zmieniająca dyrektywy 
2004/39/WE i 2009/…/WE

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić przepisy regulujące sam produkt, jakim są „alternatywne fundusze 
inwestycyjne”. Objęcie przepisami funduszy a nie tylko samych zarządzających pozwoliłoby 
też na uwzględnienie „śladu” zarządzającego funduszem na rynkach finansowych UE.

Poprawka 140
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w sprawie zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi i zmieniająca 
dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE

w sprawie alternatywnych funduszy 
inwestycyjnych i zarządzających 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi i zmieniająca dyrektywy 
2004/39/WE i 2009/…/WE

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna obejmować zarówno fundusze (AFI), jak i zarządzających (ZAFI). 
Właściwe zarządzanie ryzykiem systemowym jest niemożliwe bez wymogów w odniesieniu do 
funduszy.
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Poprawka 141
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w sprawie zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi i zmieniająca 
dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE

w sprawie alternatywnych funduszy 
inwestycyjnych i zarządzających 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi i zmieniająca dyrektywy 
2004/39/WE i 2009/…/WE

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić przepisy regulujące sam produkt, jakim są „alternatywne fundusze 
inwestycyjne”. Objęcie przepisami funduszy a nie tylko samych zarządzających pozwoliłoby 
też na uwzględnienie „śladu” zarządzającego funduszem na rynkach finansowych UE.

Poprawka 142
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi i zmieniająca 
dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE

Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie alternatywnych funduszy 
inwestycyjnych i zarządzających 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi i zmieniająca dyrektywy 
2004/39/WE i 2009/…/WE

Or. de

Uzasadnienie

Postanowienia dyrektywy powinny objąć również inwestycje alternatywne jako takie. 
Zgodnie z założeniem to rozwiązanie pozwoli na odpowiednio wczesne wychwycenie 
transakcji finansowych, które mogłyby pociągać za sobą ryzyko systemowe. Samo 
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uregulowanie zasad prowadzenia tego typu działalności oraz zasad dotyczących działalności 
zarządzających nie jest tu wystarczające.

Poprawka 143
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w sprawie zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi i zmieniająca 
dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE

w sprawie zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi i zmieniająca 
dyrektywę 2004/39/WE 

Or. en

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez traktat lizboński ww. dyrektywa nie jest już 
odpowiednim środkiem zmiany dyrektywy w sprawie funduszy UCITS i dlatego należy ją 
usunąć z tytułu przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w sprawie zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi i zmieniająca 
dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE

w sprawie zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi i zmieniająca 
dyrektywy 2004/39/WE, 2009/…/WE i 
2003/6/WE

Or. en

Uzasadnienie

Należy dostosować tytuł dyrektywy zgodnie ze zmianą dotyczącą krótkiej sprzedaży, 
wprowadzoną w dyrektywie w sprawie nadużyć na rynku 2003/6/WE.
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Poprawka 145
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) 
odpowiadają w Europie za zarządzanie
znaczną kwotą zainwestowanych aktywów, 
dokonują na rynkach instrumentów
finansowych transakcji o istotnej wartości i 
mogą wywierać znaczący wpływ na rynki i 
przedsiębiorstwa, w które inwestują.

(1) Alternatywne fundusze inwestycyjne 
(AFI) i zarządzający alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) 
odpowiadają w Europie za znaczną kwotę 
zainwestowanych aktywów, dokonują na 
rynkach instrumentów finansowych 
transakcji o istotnej wartości i mogą 
wywierać znaczący wpływ na rynki i 
przedsiębiorstwa, w które inwestują.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna obejmować zarówno fundusze (AFI), jak i zarządzających (ZAFI).

Poprawka 146
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Czołowi decydenci Unii Europejskiej 
zaapelowali tuż przed szczytem G-20 w 
Pittsburghu, który odbył się we wrześniu 
2009 r., o pilne określenie zasad w 
odniesieniu do wszystkich produktów, 
rynków i instytucji.

Or. de
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Poprawka 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wpływ ZAFI na rynki, na których 
działają, jest w dużej mierze korzystny, ale 
niedawne zawirowania finansowe 
wykazały, że działalność ZAFI może 
również przyczyniać się do 
rozprzestrzeniania lub zwiększania ryzyka 
w obrębie systemu finansowego. Brak 
koordynacji pomiędzy działaniami krajów 
podejmowanymi w odpowiedzi na tego 
typu zagrożenia utrudnia skuteczne 
zarządzanie nimi. W związku z tym celem 
niniejszej dyrektywy jest określenie 
wspólnych wymogów dotyczących 
wydawania zezwoleń ZAFI i nadzoru nad 
nimi, w celu stworzenia wspólnego 
podejścia w zakresie ryzyka związanego z 
ZAFI i wpływu tego ryzyka na inwestorów 
i rynki we Wspólnocie.

(2) Niedawne zawirowania finansowe 
wykazały, że działalność ZAFI może 
przyczyniać się do rozprzestrzeniania lub 
zwiększania ryzyka w obrębie systemu 
finansowego i gospodarki. Brak 
koordynacji pomiędzy działaniami krajów 
podejmowanymi w odpowiedzi na tego 
typu zagrożenia utrudnia skuteczne 
zarządzanie nimi. W związku z tym celem 
niniejszej dyrektywy jest określenie
wspólnych wymogów dotyczących 
wydawania zezwoleń ZAFI i nadzoru nad 
nimi, w celu stworzenia wspólnego 
podejścia w zakresie ryzyka związanego z 
ZAFI i wpływu tego ryzyka na inwestorów 
i rynki w Unii. Zasadniczo powinny istnieć 
regulacje mające na celu długofalowy, 
zrównoważony wzrost i wspieranie 
spójności społecznej. Powinny one 
uwzględniać ochronę konsumentów i 
inwestorów, rzetelność i stabilność rynku, 
a także zapobiegać ryzyku systemowemu 
oraz rozwiązywać kwestię społecznych 
efektów zewnętrznych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma dowodów, że ZAFI mają ogólnie korzystny wpływ na rynki lub na całą gospodarkę. 
Przeciwnie, kryzys wykazał, że fundusze hedgingowe mogą odgrywać negatywną rolę na 
rynku i że w przypadku przedsiębiorstw należących do funduszy private equity istnieje większe 
ryzyko niewykonania zobowiązań w związku z nabyciem wierzytelności, które muszą spłacić.
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Poprawka 148
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wpływ ZAFI na rynki, na których 
działają, jest w dużej mierze korzystny, ale 
niedawne zawirowania finansowe 
wykazały, że działalność ZAFI może 
również przyczyniać się do 
rozprzestrzeniania lub zwiększania ryzyka 
w obrębie systemu finansowego. Brak 
koordynacji pomiędzy działaniami krajów 
podejmowanymi w odpowiedzi na tego 
typu zagrożenia utrudnia skuteczne 
zarządzanie nimi. W związku z tym celem
niniejszej dyrektywy jest określenie 
wspólnych wymogów dotyczących 
wydawania zezwoleń ZAFI i nadzoru nad 
nimi, w celu stworzenia wspólnego 
podejścia w zakresie ryzyka związanego z 
ZAFI i wpływu tego ryzyka na inwestorów 
i rynki we Wspólnocie.

(2) Wpływ ZAFI na rynki, na których 
działają, jest w dużej mierze korzystny, ale 
niedawne zawirowania finansowe 
wykazały, że działalność ZAFI może 
również przyczyniać się do 
rozprzestrzeniania lub zwiększania ryzyka 
w obrębie systemu finansowego poprzez 
odpowiadających im brokerów 
ubezpieczeniowych. Brak koordynacji 
pomiędzy działaniami krajów 
podejmowanymi w odpowiedzi na tego 
typu zagrożenia utrudnia skuteczne 
zarządzanie nimi. Dyrektywa 2006/48/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
przez instytucje kredytowe1 i dyrektywa 
2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
adekwatności kapitałowej firm 
inwestycyjnych i instytucji kredytowych2 

muszą zatem uwzględniać potencjalne 
ryzyko systemowe wynikające z ekspozycji 
wobec alternatywnych funduszy 
inwestycyjnych (AFI). Celem niniejszej 
dyrektywy jest określenie wspólnych 
wymogów dotyczących wydawania 
zezwoleń ZAFI i nadzoru nad nimi, w celu 
stworzenia wspólnego podejścia w zakresie 
ryzyka związanego z ZAFI i wpływu tego 
ryzyka na inwestorów i rynki we 
Wspólnocie.
1 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 201.

Or. en
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Uzasadnienie

Ekspozycja kontrahenta nie jest objęta przedmiotową dyrektywą. Poprawka odzwierciedla 
konieczność zmiany dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych celem utrzymania niskiego 
poziomu potencjalnego ryzyka systemowego powstałego w wyniku działalności brokera 
ubezpieczeniowego.

Poprawka 149
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wpływ ZAFI na rynki, na których 
działają, jest w dużej mierze korzystny, ale 
niedawne zawirowania finansowe 
wykazały, że działalność ZAFI może 
również przyczyniać się do 
rozprzestrzeniania lub zwiększania ryzyka 
w obrębie systemu finansowego. Brak 
koordynacji pomiędzy działaniami krajów 
podejmowanymi w odpowiedzi na tego 
typu zagrożenia utrudnia skuteczne 
zarządzanie nimi. W związku z tym celem 
niniejszej dyrektywy jest określenie 
wspólnych wymogów dotyczących 
wydawania zezwoleń ZAFI i nadzoru nad 
nimi, w celu stworzenia wspólnego 
podejścia w zakresie ryzyka związanego z 
ZAFI i wpływu tego ryzyka na inwestorów 
i rynki we Wspólnocie.

(2) Niedawne zawirowania finansowe 
wykazały, że działalność alternatywnych 
funduszy inwestycyjnych (AFI) i ZAFI 
może przyczyniać się do rozprzestrzeniania 
lub zwiększania ryzyka w obrębie systemu 
finansowego. Brak koordynacji pomiędzy 
działaniami krajów podejmowanymi w 
odpowiedzi na tego typu zagrożenia 
utrudnia skuteczne zarządzanie nimi. W 
związku z tym celem niniejszej dyrektywy 
jest określenie wspólnych wymogów 
dotyczących wydawania zezwoleń AFI i 
ZAFI i nadzoru nad nimi, w celu 
stworzenia wspólnego podejścia w zakresie 
ryzyka związanego z ZAFI i wpływu tego 
ryzyka na inwestorów i rynki w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwsze stwierdzenie nie opiera się na żadnych dowodach naukowych. Jak wyjaśniono w 
punkcie 2 preambuły, kryzys dowiódł, że wpływ AFI i ZAFI na rynki jest kontrowersyjny.
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Poprawka 150
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niedawne zawirowania na rynkach 
finansowych uwidoczniły podatność 
strategii wielu ZAFI na szereg istotnych 
zagrożeń dotyczących inwestorów, innych 
uczestników rynku i samych rynków. Aby 
opracować wspólne, kompleksowe zasady 
nadzoru konieczne jest stworzenie ram, 
które będą w stanie zapobiegać tym 
zagrożeniom i będą uwzględniać szeroki 
asortyment strategii inwestycyjnych i 
technik stosowanych przez ZAFI. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do ZAFI 
zarządzających wszelkimi typami 
funduszy, które nie są objęte dyrektywą 
2009/…/WE w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
(wersja przekształcona), i 
wprowadzających do obrotu takie 
fundusze, niezależnie od prawnej lub 
umownej podstawy powierzenia ZAFI tych 
zadań. Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy nie powinno 
upoważniać ZAFI do zarządzania UCITS 
w rozumieniu dyrektywy 2009/…/WE.

(3) Niedawne zawirowania na rynkach 
finansowych uwidoczniły podatność 
strategii wielu AFI na szereg istotnych 
zagrożeń dotyczących inwestorów, innych 
uczestników rynku i samych rynków. Aby 
opracować wspólne, kompleksowe zasady 
nadzoru konieczne jest stworzenie ram, 
które będą w stanie zapobiegać tym 
zagrożeniom i będą uwzględniać szeroki 
asortyment strategii inwestycyjnych i 
technik stosowanych przez AFI. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do AFI i 
ZAFI, nieobjętych dyrektywą 2009/…/WE 
w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
(wersja przekształcona), i 
wprowadzających do obrotu takie 
fundusze, niezależnie od prawnej lub 
umownej podstawy powierzenia ZAFI tych 
zadań. Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy nie powinno 
upoważniać ZAFI do zarządzania UCITS 
w rozumieniu dyrektywy 2009/…/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Strategie są realizowane przez fundusze (AFI), a nie przez zarządzających (ZAFI).
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Poprawka 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niedawne zawirowania na rynkach 
finansowych uwidoczniły podatność 
strategii wielu ZAFI na szereg istotnych 
zagrożeń dotyczących inwestorów, innych 
uczestników rynku i samych rynków. Aby 
opracować wspólne, kompleksowe zasady 
nadzoru konieczne jest stworzenie ram, 
które będą w stanie zapobiegać tym 
zagrożeniom i będą uwzględniać szeroki 
asortyment strategii inwestycyjnych i 
technik stosowanych przez ZAFI. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do ZAFI 
zarządzających wszelkimi typami 
funduszy, które nie są objęte dyrektywą 
2009/…/WE w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
(wersja przekształcona), i 
wprowadzających do obrotu takie 
fundusze, niezależnie od prawnej lub 
umownej podstawy powierzenia ZAFI tych 
zadań. Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy nie powinno 
upoważniać ZAFI do zarządzania UCITS 
w rozumieniu dyrektywy 2009/…/WE.

(3) Niedawne zawirowania na rynkach 
finansowych uwidoczniły podatność 
strategii wielu ZAFI na szereg istotnych 
zagrożeń dotyczących inwestorów, innych 
uczestników rynku i samych rynków. Aby 
opracować wspólne, kompleksowe zasady 
nadzoru konieczne jest stworzenie ram, 
które będą w stanie zapobiegać tym 
zagrożeniom i będą uwzględniać szeroki 
asortyment strategii inwestycyjnych i 
technik stosowanych przez ZAFI. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do ZAFI 
zarządzających wszelkimi typami 
funduszy, które nie są objęte dyrektywą 
2009/…/WE w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
(wersja przekształcona), i 
wprowadzających do obrotu takie 
fundusze, niezależnie od prawnej lub 
umownej podstawy powierzenia ZAFI tych
zadań pod warunkiem, że mają one 
potencjalne znaczenie systemowe. 
Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy nie powinno 
upoważniać ZAFI do zarządzania UCITS 
w rozumieniu dyrektywy 2009/…/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem przedmiotowej dyrektywy jest utrzymanie niskiego poziomu ryzyka 
systemowego. W celu zminimalizowania skutków ubocznych spowodowanych stosowaniem 
szablonowego podejścia (one-size-fits-all) mniejsi ZAFI powinni mieć tylko obowiązek 
rejestracji i dopełnienia zobowiązań w zakresie przejrzystości, o których mowa w art. 19-21.
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Poprawka 152
Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niedawne zawirowania na rynkach 
finansowych uwidoczniły podatność 
strategii wielu ZAFI na szereg istotnych 
zagrożeń dotyczących inwestorów, innych 
uczestników rynku i samych rynków. Aby 
opracować wspólne, kompleksowe zasady 
nadzoru konieczne jest stworzenie ram, 
które będą w stanie zapobiegać tym 
zagrożeniom i będą uwzględniać szeroki 
asortyment strategii inwestycyjnych i 
technik stosowanych przez ZAFI. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do ZAFI 
zarządzających wszelkimi typami 
funduszy, które nie są objęte dyrektywą 
2009/…/WE w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
(wersja przekształcona)1, i 
wprowadzających do obrotu takie 
fundusze, niezależnie od prawnej lub 
umownej podstawy powierzenia ZAFI tych 
zadań. Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy nie powinno 
upoważniać ZAFI do zarządzania UCITS 
w rozumieniu dyrektywy 2009/…/WE.

(3) Niedawne zawirowania na rynkach 
finansowych uwidoczniły podatność 
strategii wielu ZAFI na szereg istotnych 
zagrożeń dotyczących inwestorów, innych 
uczestników rynku i samych rynków. Aby 
opracować wspólne, kompleksowe zasady 
nadzoru konieczne jest stworzenie ram, 
które będą w stanie zapobiegać tym 
zagrożeniom i będą uwzględniać szeroki 
asortyment strategii inwestycyjnych i 
technik stosowanych przez ZAFI. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do ZAFI 
zarządzających wszelkimi typami 
funduszy, które nie są objęte dyrektywą 
2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS) (wersja 
przekształcona)1, i wprowadzających do 
obrotu takie fundusze, niezależnie od 
prawnej lub umownej podstawy 
powierzenia ZAFI tych zadań. Takie 
fundusze mogą obejmować między innymi 
fundusze hedgingowe i private equity, 
fundusze inwestujące na rynku 
nieruchomości lub surowców i fundusze 
inwestycji infrastrukturalnych.
Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy nie powinno 
upoważniać ZAFI do zarządzania UCITS 
w rozumieniu dyrektywy 2009/65/WE.

Dz.U. L […] z […], s. […]. 1 Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.

Or. en
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Uzasadnienie

A new sentence should be added, in which different types of AIFs would be listed; such as 
hedge funds, private equity funds, real estate funds, commodity funds and infrastructure 
funds. The necessity of this is supported by four reasons: (1) the need to support the 
regulatory flexibility and differentiation stated in recital 3; (2) all new fund structures and 
regimes that will be created in the future should fall within the scope of the Directive; (3) 
defining the scope of the Directive in a negative manner does not bring along elements, which 
would enhance legal certainty and predictability; and (4) in order to identify the essential 
scope of the Directive. 

Poprawka 153
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niedawne zawirowania na rynkach 
finansowych uwidoczniły podatność 
strategii wielu ZAFI na szereg istotnych 
zagrożeń dotyczących inwestorów, innych 
uczestników rynku i samych rynków. Aby 
opracować wspólne, kompleksowe zasady 
nadzoru konieczne jest stworzenie ram, 
które będą w stanie zapobiegać tym 
zagrożeniom i będą uwzględniać szeroki 
asortyment strategii inwestycyjnych i 
technik stosowanych przez ZAFI. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do ZAFI 
zarządzających wszelkimi typami 
funduszy, które nie są objęte dyrektywą 
2009/…/WE w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
(wersja przekształcona)1, i 
wprowadzających do obrotu takie 
fundusze, niezależnie od prawnej lub 
umownej podstawy powierzenia ZAFI tych 
zadań. Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy nie powinno 
upoważniać ZAFI do zarządzania UCITS 

(3) Niedawne zawirowania na rynkach 
finansowych uwidoczniły podatność 
strategii wielu ZAFI na szereg istotnych 
zagrożeń dotyczących inwestorów, innych 
uczestników rynku i samych rynków. Aby 
opracować wspólne, kompleksowe zasady 
nadzoru konieczne jest stworzenie ram, 
które będą w stanie zapobiegać tym 
zagrożeniom i będą uwzględniać szeroki 
asortyment strategii inwestycyjnych i 
technik stosowanych przez ZAFI. W 
związku z tym niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do ZAFI 
zarządzających wszelkimi typami 
funduszy, które nie są objęte dyrektywą 
2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS) (wersja 
przekształcona)1, i wprowadzających do 
obrotu takie fundusze, niezależnie od 
prawnej lub umownej podstawy 
powierzenia ZAFI tych zadań. Takie 
fundusze mogą obejmować między innymi 
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w rozumieniu dyrektywy 2009/…/WE. fundusze hedgingowe i private equity, 
fundusze inwestujące na rynku 
nieruchomości lub surowców i fundusze 
inwestycji infrastrukturalnych.
Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy nie powinno 
upoważniać ZAFI do zarządzania UCITS 
w rozumieniu dyrektywy 2009/65/WE.

Dz.U. L […] z […], s. […]. 1 Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Poprawka 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Celem niniejszej dyrektywy powinno 
być też stworzenie zachęt umożliwiających 
przenoszenie funduszy typu offshore do 
UE, co będzie korzystne nie tylko z punktu 
widzenia ochrony regulacyjnej i ochrony 
inwestorów, lecz umożliwi również 
właściwe opodatkowanie dochodów na 
szczeblu zarządzających, funduszy i 
inwestorów.

Or. en

Poprawka 155
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Niniejsza dyrektywa jest efektem 
porozumienia osiągniętego we wrześniu 
2009 r. podczas szczytu G-20 w 
Pittsburghu, zgodnie z którym należy 



AM\804881PL.doc 15/169 PE439.111v02-00

PL

wprowadzić odpowiednie regulacje 
obejmujące wszystkie podmioty, rynki i 
produkty.

Or. en

Uzasadnienie

Podkreślenie zdecydowanego zaangażowania na rzecz dopełnienia zobowiązania podjętego 
na szczycie G-20 dotyczącego wprowadzenia odpowiednich regulacji obejmujących wszystkie 
podmioty, produkty i rynki.

Poprawka 156
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W dyrektywie określono wymogi 
dotyczące sposobu zarządzania przez ZAFI 
alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (AFI), za które 
odpowiadają. Regulowanie struktury lub 
składu portfeli AFI zarządzanych przez 
ZAFI byłoby działaniem sprzecznym z 
zasadą proporcjonalności, ponadto tak 
daleko idąca harmonizacja byłaby trudna 
do zrealizowania ze względu na bardzo 
różnorodny charakter AFI zarządzanych 
przez ZAFI.

(4) W niniejszej dyrektywie określono 
wymogi dotyczące sposobu zarządzania 
przez ZAFI alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (AFI), za które 
odpowiadają, i sposób, w jaki AFI 
powinny działać na rynkach finansowych 
i w przedsiębiorstwach, w które inwestują.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna obejmować zarówno fundusze (AFI), jak i zarządzających (ZAFI).
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Poprawka 157
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W dyrektywie określono wymogi 
dotyczące sposobu zarządzania przez ZAFI 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (AFI), za które 
odpowiadają. Regulowanie struktury lub 
składu portfeli AFI zarządzanych przez 
ZAFI byłoby działaniem sprzecznym z 
zasadą proporcjonalności, ponadto tak 
daleko idąca harmonizacja byłaby trudna 
do zrealizowania ze względu na bardzo 
różnorodny charakter AFI zarządzanych 
przez ZAFI.

(4) W niniejszej dyrektywie określono 
wymogi dotyczące sposobu zarządzania 
przez ZAFI alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (AFI), za które 
odpowiadają. Regulowanie struktury lub 
składu portfeli AFI zarządzanych przez 
ZAFI, lub procedur wydawania zezwoleń 
dla AFI byłoby działaniem sprzecznym z 
zasadą proporcjonalności, ponadto tak 
daleko idąca harmonizacja byłaby trudna 
do zrealizowania ze względu na bardzo 
różnorodny charakter AFI zarządzanych 
przez ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa nie obejmuje przepisów dotyczących procedury wydawania 
zezwoleń, która pozostaje w zakresie kompetencji właściwych organów krajowych.

Poprawka 158
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W dyrektywie określono wymogi 
dotyczące sposobu zarządzania przez ZAFI 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (AFI), za które 
odpowiadają. Regulowanie struktury lub 
składu portfeli AFI zarządzanych przez 
ZAFI byłoby działaniem sprzecznym z 
zasadą proporcjonalności, ponadto tak 
daleko idąca harmonizacja byłaby trudna 
do zrealizowania ze względu na bardzo 

(4) W dyrektywie określono wymogi 
dotyczące sposobu zarządzania przez ZAFI 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (AFI), za które 
odpowiadają. Regulowanie struktury lub 
składu portfeli AFI zarządzanych przez 
ZAFI, lub procedur wydawania zezwoleń 
dla AFI byłoby działaniem sprzecznym z 
zasadą proporcjonalności, ponadto tak 
daleko idąca harmonizacja byłaby trudna 



AM\804881PL.doc 17/169 PE439.111v02-00

PL

różnorodny charakter AFI zarządzanych 
przez ZAFI.

do zrealizowania ze względu na bardzo 
różnorodny charakter AFI zarządzanych 
przez ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ projekt dyrektywy dotyczy zarządzających AFI, ale nie obejmuje samych AFI, 
należy wyjaśnić, że procedura wydawania zezwoleń dla AFI nie jest regulowana w ramach 
przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W dyrektywie określono wymogi 
dotyczące sposobu zarządzania przez ZAFI 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (AFI), za które 
odpowiadają. Regulowanie struktury lub 
składu portfeli AFI zarządzanych przez 
ZAFI byłoby działaniem sprzecznym z 
zasadą proporcjonalności, ponadto tak 
daleko idąca harmonizacja byłaby trudna 
do zrealizowania ze względu na bardzo 
różnorodny charakter AFI zarządzanych 
przez ZAFI.

(4) W dyrektywie określono wymogi 
dotyczące sposobu zarządzania przez ZAFI 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (AFI), za które 
odpowiadają. Regulowanie struktury lub 
składu portfeli AFI zarządzanych przez 
ZAFI byłoby trudne, ponadto tak daleko 
idąca harmonizacja byłaby trudna do 
zrealizowania ze względu na bardzo 
różnorodny charakter AFI zarządzanych 
przez ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia ta nie ma nic wspólnego z zasadą proporcjonalności. Regulowanie funduszy nie 
byłoby sprzeczne z zasadą proporcjonalności, biorąc pod uwagę potrzeby w tym zakresie 
ujawnione przez kryzys finansowy. Jednak jeżeli regulacje dotyczące zarządzających są 
kompleksowe (obejmują zarządzających, którzy wprowadzają do obrotu fundusze pozaunijne 
lub przekazują zadania podmiotom spoza UE), wystarczające jest osiągnięcie proponowanych 
celów.
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Poprawka 160
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) ZAFI powinien być zewnętrznym 
zarządzającym, który jest osobą prawną 
wyznaczoną przez AFI lub działającą w 
imieniu AFI, lub AFI występuje sam jako 
ZAFI, jeżeli AFI jest funduszem 
samozarządzającym, tzn. decyzje 
dotyczące zarządzania są podejmowane 
przez organ zarządzający AFI i zadania 
tego nie powierzono podmiotowi 
zewnętrznemu. Tylko jeden podmiot 
prawny powinien być określany jako 
ZAFI dla danego AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić różniącym się strukturom funduszy wyznaczenie odpowiedniego ZAFI, 
konieczna jest jasna definicja. Odnosi się to zwłaszcza do funduszy samozarządzających lub 
zarządzanych wewnętrznie.

Poprawka 161
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
na rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów, takimi jak 
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ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy 
obligacje indeksowane. Jej zakres 
powinien jednak obejmować 
zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

fundacje, państwowe fundusze majątkowe, 
ani do zarządzania portfelami 
inwestycyjnymi zgodnie z mandatami 
udzielonymi przez inwestorów na 
uznaniowej podstawie w zależności od 
klienta, ani do żadnej innej formy 
indywidualnego zarządzania portfelem
czy do zarządzania aktywami 
przechowywanymi na własny rachunek 
przez instytucje kredytowe, zakłady 
ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji.
Wyłączenia określone w niniejszej 
dyrektywie mają zastosowanie pod 
warunkiem, że ZAFI przestrzegają w 
sposób ciągły warunków tych wyłączeń. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
ponadto zastosowania do zarządzania 
funduszami emerytalnymi lub do 
instytucji, które zarządzają funduszami 
ubezpieczeń społecznych i publicznych 
systemów emerytalnych, ani też do 
funduszy sekurytyzacyjnych. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć też 
zastosowania do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które uzyskały zezwolenie 
zgodnie z przepisami krajowymi i są 
wprowadzane do obrotu wyłącznie w 
rodzimym państwie członkowskim.
Niniejsza dyrektywa powinna jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
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przewidzianym w niej zakresie.

Or. en

Poprawka 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania AFI zarządzanego 
wyłącznie dla swojego przedsiębiorstwa 
macierzystego lub spółek zależnych, 
funduszami emerytalnymi ani do 
zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów, takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji, ani też do zarządzania 
produktami inwestycyjnymi, które 
uzyskały zezwolenie zgodnie z prawem 
krajowym i są zbywane wyłącznie na 
terenie danego państwa członkowskiego, 
ani do rządów krajowych, regionalnych i 
lokalnych, ani do rządowych 
instrumentów inwestycyjnych oraz 
organów lub instytucji, które zarządzają 
funduszami ubezpieczeń społecznych i 
systemami emerytalnymi lub programami 
uczestnictwa pracowników. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć również 
zastosowania do aktywnie zarządzanych 
inwestycji w formie papierów 
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jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

wartościowych takich jak świadectwa, 
managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS pod warunkiem, że zarządzają 
one AFI o potencjalnym znaczeniu 
systemowym lub wprowadzają je do 
obrotu. Przedsiębiorstwa inwestycyjne 
uprawnione na podstawie dyrektywy 
2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI.
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia niezamierzonych i nieproporcjonalnych skutków oraz zminimalizowania 
skutków ubocznych należy nadal stosować w ograniczonym stopniu pewne wyłączenia. 
Najistotniejsze jest wyłączenie z zakresu stosowania produktów krajowych, ponieważ są one 
regulowane i zbywane wyłącznie na poziomie krajowym, nie stwarzają potencjalnego ryzyka 
systemowego i zapewniają odpowiednią ochronę konsumentów.

Poprawka 163
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
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inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy 
obligacje indeksowane. Jej zakres 
powinien jednak obejmować 
zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
na rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe, 
banki centralne czy aktywa 
przechowywane na własny rachunek przez 
instytucje kredytowe, fundusze emerytalne 
lub zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna ponadto mieć zastosowania do 
rządów krajowych, regionalnych i 
lokalnych ani do rządowych instrumentów 
inwestycyjnych oraz organów lub 
instytucji, które zarządzają funduszami 
ubezpieczeń społecznych i systemami 
emerytalnymi, ani też do programów 
uczestnictwa pracowników. Aby 
skorzystać z wyłączeń określonych 
w niniejszej dyrektywie, odnośny ZAFI 
powinien w sposób ciągły przestrzegać 
warunków tych wyłączeń. Niniejsza 
dyrektywa powinna jednak obejmować 
zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

Or. en
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Poprawka 164
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
na rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów, takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe, 
banki centralne czy aktywa 
przechowywane na własny rachunek przez 
instytucje kredytowe, fundusze emerytalne 
lub zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć też zastosowania do 
zarządzania przedsiębiorstwami 
zbiorowego inwestowania, które uzyskały 
zezwolenie zgodnie z przepisami 
krajowymi i są wprowadzane do obrotu 
wyłącznie w rodzimym państwie 
członkowskim. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc 
wprowadzać do obrotu jednostki 
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uczestnictwa lub udziały w AFI lub 
świadczyć usługi inwestycyjne związane z 
AFI. Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak wprowadzać do obrotu jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI lub
świadczyć usługi inwestycyjne związane z 
AFI tylko wówczas, gdy jednostki 
uczestnictwa lub udziały w takich AFI 
mogą być wprowadzane do obrotu zgodnie 
z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do branżowych firm holdingowych, które 
obracają swoimi udziałami na 
regulowanym rynku UE, jeżeli posiadają 
one udziały w swoich spółkach zależnych 
lub spółkach powiązanych w celu 
realizacji branżowej strategii biznesowej.

Or. en

Uzasadnienie

Managers and funds that are subject to national legislation and where the fund units/shares 
are exclusively distributed at national level should be exempted from the AIFM Directive, but
retain the right to opt. This is in line with the principle of subsidiarity. Industrial holding 
companies are long term owners without a planned exit horizon and have an industrial 
approach to their holdings – whether as holding companies of industrial conglomerates or as 
industrial investment companies. Such companies pose limited systemic risk and, insofar as 
they are listed, are subject to existing EU Company Law, national regulation and stock 
exchange listing rules, which provides effective protection for investors. Industrial holding 
companies which are more industrial than trading oriented in their investments should 
therefore be exempted from the scope of the Directive.

Poprawka 165
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
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wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy 
obligacje indeksowane. Jej zakres 
powinien jednak obejmować 
zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
na rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów, takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe, 
banki centralne czy aktywa 
przechowywane na własny rachunek przez 
instytucje kredytowe, fundusze emerytalne 
lub zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Nie powinna ona mieć też 
zastosowania do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które uzyskały zezwolenie 
zgodnie z przepisami krajowymi i są 
wprowadzane do obrotu wyłącznie w 
rodzimym państwie członkowskim. Aby 
skorzystać z wyłączeń określonych 
w niniejszej dyrektywie, odnośny ZAFI 
powinien w sposób ciągły przestrzegać 
warunków tych wyłączeń. Niniejsza 
dyrektywa powinna jednak obejmować 
zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze, które są regulowane i wprowadzane do obrotu wyłącznie na poziomie krajowym, 
powinny być wyłączone z zakresu obowiązywania przedmiotowej dyrektywy. Wyłącznie 
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krajowe fundusze i ich zarządzający nie stwarzają ryzyka systemowego, ponieważ takie 
fundusze są zasadniczo w dużym stopniu uregulowane, a zatem często są zarządzane zgodnie 
z przepisami podobnymi do regulacji dotyczących UCITS.

Poprawka 166
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy 
obligacje indeksowane. Jej zakres 
powinien jednak obejmować 
zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
na rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe, 
banki centralne czy aktywa 
przechowywane na własny rachunek przez 
instytucje kredytowe, fundusze emerytalne 
lub zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć też zastosowania do 
zarządzających, jeżeli zarządzają oni AFI, 
których jedynym inwestorem są ich 
przedsiębiorstwa macierzyste, ich spółki 
zależne lub inne spółki zależne ich 
przedsiębiorstwa macierzystego i jeżeli 
inwestorzy sami nie są AFI. Aby 
skorzystać z wyłączeń określonych 
w niniejszej dyrektywie, odnośny ZAFI 
powinien w sposób ciągły przestrzegać 
warunków tych wyłączeń. Niniejsza 
dyrektywa powinna jednak obejmować 
zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
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Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Klauzula wyłączenia dla zarządzających, jeżeli zarządzają oni inwestycjami z tej samej grupy, 
jest uzasadniona. Nie wiąże się z tym żadne dodatkowe ryzyko dla rynków finansowych. W 
związku z tym, że fundusze te są często wykorzystywane przez grupy bankowe lub 
ubezpieczeniowe, te instytucje finansowe muszą zabezpieczyć się należycie przed ryzykiem 
zgodnie z przepisami dotyczącymi nadzoru. Ponadto w przypadku inwestycji w obrębie tej 
samej grupy dodatkowa ochrona inwestorów nie jest konieczna. 

Poprawka 167
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
na rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów, takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe, 
banki centralne czy aktywa 
przechowywane na własny rachunek przez 
instytucje kredytowe, fundusze emerytalne 
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rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy 
obligacje indeksowane. Jej zakres 
powinien jednak obejmować 
zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

lub zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Nie powinna ona mieć też 
zastosowania do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które posiadają 
maksymalnie pięciu inwestorów, jeżeli 
uzyskały one zezwolenie zgodnie z 
przepisami krajowymi i są wprowadzane 
do obrotu wyłącznie w rodzimym państwie 
członkowskim. Aby skorzystać z wyłączeń 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
odnośny ZAFI powinien w sposób ciągły 
przestrzegać warunków tych wyłączeń.
Niniejsza dyrektywa powinna jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze o ograniczonej liczbie inwestorów umożliwiają indywidualne ustalenia umowne. 
ZAFI, którzy zarządzają funduszami posiadającymi maksymalnie pięciu inwestorów 
i wprowadzają je do obrotu wyłącznie na poziomie krajowym, powinni w związku z tym zostać 
wyłączeni z zakresu stosowania przedmiotowej dyrektywy, jeżeli podlegają obowiązującym 
przepisom krajowym. 



AM\804881PL.doc 29/169 PE439.111v02-00

PL

Poprawka 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
obejmować zarządzanie 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną lub uznaniową 
polityką inwestycyjną na rachunek tych 
inwestorów. Niniejsza dyrektywa powinna 
mieć też zastosowanie do funduszy 
posiadających jednego inwestora i 
rachunków zarządzanych poprzez 
zastosowanie dźwigni finansowej w celu 
zachowania równych warunków dla 
podobnych rodzajów instrumentów 
inwestycyjnych. Nie powinna ona mieć 
zastosowania do podmiotów interesu 
publicznego. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Ponadto niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do przedsiębiorstw holdingowych, jeżeli 
posiadają one udziały w swoich spółkach 
zależnych, zakładając że głównym celem 
utworzenia takich przedsiębiorstw 
holdingowych nie jest generowanie 
zysków dla ich inwestorów, szczególnie 
poprzez zbywanie spółek zależnych w 
określonym czasie, lecz realizacja strategii 
biznesowej za pośrednictwem spółek 
zależnych. Jej zakres powinien jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
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instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie. 

Or. en

Uzasadnienie

The definition must be amended as funds may concentrate their risks. A reference to ‘risk 
spreading’ is therefore wrong. Funds operating on the basis of a discretionary investment 
policy must also be covered. The directive should cover all types of similar investment 
vehicles, including single investor funds and leveraged managed accounts (i.e. investment 
accounts that are managed by a third party who has the authority to do transactions without 
prior approval from the holder and in respect of which leverage is used in connection with 
such transactions). Holding companies are not meant to be covered by the directive.

Poprawka 169
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
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rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Aby zapobiec kolizji 
regulacji, zakres niniejszej dyrektywy nie 
powinien obejmować notowanych na 
rynku regulowanym przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania o charakterze 
zamkniętym, które podlegają przepisom 
ustanowionym w dyrektywach 
2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie 
dopuszczenia papierów wartościowych do 
publicznych notowań giełdowych oraz 
zakresu informacji dotyczących papierów 
wartościowych podlegających 
obowiązkowi publikacji1, 2004/109/WE w 
sprawie harmonizacji wymogów 
dotyczących przejrzystości informacji o 
emitentach, których papiery wartościowe 
dopuszczane są do obrotu na rynku 
regulowanym2 i 2003/71/WE w sprawie 
prospektu emisyjnego publikowanego w 
związku z publiczną ofertą lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów 
wartościowych3. W celu zapewnienia 
zharmonizowanego podejścia Komisja 
powinna jak najszybciej, a najpóźniej do 
dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
dokonać przeglądu tych dyrektyw i w razie 
potrzeby przedłożyć wnioski legislacyjne 
gwarantujące równoważne przepisy. 
Niniejsza dyrektywa powinna obejmować 
zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
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Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.
1 Dz.U. L 184 z 6.7.2001, s. 1.
2 Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 30.
3 Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.

Or. en

Uzasadnienie

Notowane na rynku regulowanym przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania o charakterze 
zamkniętym nie powinny być objęte zakresem przedmiotowej dyrektywy, ponieważ podlegają 
już wymogom określonym w dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych, dyrektywie w 
sprawie prospektów emisyjnych i dyrektywie w sprawie przejrzystości. Jednak w celu 
zagwarantowania równych warunków Komisja powinna dokonać przeglądu tych dyrektyw 
i wprowadzić do nich odpowiednie zmiany w związku z przedmiotową dyrektywą.

Poprawka 170
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Powinna ona 
obejmować zarządzających wszystkimi 
tego typu przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć zastosowania do zarządzania 
funduszami emerytalnymi ani do 
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zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie. 

zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów, takimi jak
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Do celów niniejszej 
dyrektywy nie uznaje się za 
przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania przedsiębiorstwa, które 
zasadniczo działa jako jednostka 
holdingowa dla grupy spółek zależnych i 
które posiada udziały strategiczne w 
przedsiębiorstwach raczej z zamiarem 
długoterminowego przechowywania niż w 
celu generowania zysków poprzez 
zbywanie w określonym czasie. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne uprawnione 
na podstawie dyrektywy 2004/39/WE w 
sprawie rynków instrumentów 
finansowych nie powinny potrzebować 
zezwolenia na podstawie niniejszej 
dyrektywy, aby móc świadczyć usługi 
inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że odniesienie do „przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania” w 
stwierdzeniu, że zarządzający wszystkich przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które nie 
są UCITS, są objęte zakresem przedmiotowej dyrektywy, odnosi się do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na rachunek tych 
inwestorów, a nie do szerzej rozumianej kategorii przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania.
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Poprawka 171
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
na rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów, takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe, 
banki centralne czy aktywa 
przechowywane bezpośrednio lub 
pośrednio na własny rachunek przez 
instytucje kredytowe, instytucje 
programów emerytalnych lub zakłady 
ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji. Nie 
powinna ona mieć też zastosowania do 
zarządzania przedsiębiorstwami 
zbiorowego inwestowania, które uzyskały 
zezwolenie zgodnie z przepisami 
krajowymi i są wprowadzane do obrotu 
wyłącznie w rodzimym państwie 
członkowskim. Niniejsza dyrektywa 
powinna mieć jednak zastosowanie do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien też
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
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zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzających aktywami przechowywanymi na własny rachunek przez instytucje 
pracowniczych programów emerytalnych należy traktować jak zarządzających aktywami 
przechowywanymi na własny rachunek przez zakłady ubezpieczeń. Fundusze regulowane 
i wprowadzane do obrotu wyłącznie na poziomie krajowym powinny zostać wyłączone 
z zakresu zastosowania przedmiotowej dyrektywy, ponieważ wyłącznie krajowe fundusze i ich 
zarządzający nie stwarzają ryzyka systemowego, jako że takie fundusze są zasadniczo w 
dużym stopniu uregulowane, często w bardzo podobny sposób jak UCITS. Wyłączenia dla 
funduszy bez zasady dywersyfikacji ryzyka są nierealne, podobnie jak dla aktywnie 
zarządzanych inwestycji w formie papierów wartościowych.

Poprawka 172
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów, takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
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rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do branżowych firm holdingowych, które 
obracają swoimi udziałami na 
regulowanym rynku UE, jeżeli posiadają 
one udziały w swoich spółkach zależnych 
lub powiązanych spółkach, nad którymi 
sprawują kontrolę, w celu realizacji 
branżowej strategii biznesowej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ograniczyć zakres do ZAFI, którzy stwarzają ryzyko systemowe, w przeciwnym razie 
trudno będzie sprawować planowany nadzór we właściwy sposób. Branżowe 
przedsiębiorstwa holdingowe są właścicielami długoterminowymi bez planowanego terminu 
wycofania się i mają podejście branżowe do swoich holdingów. Takie przedsiębiorstwa nie 
stwarzają ryzyka systemowego i, o ile są notowane na giełdzie, podlegają obowiązującemu 
unijnemu prawu spółek, krajowym przepisom i zasadom dotyczącym obrotu giełdowego, co 
zapewnia inwestorom skuteczną ochronę. Dlatego należy je objąć wyłączeniem.
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Poprawka 173
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe, 
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów, takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe,
krajowe, regionalne lub lokalne rządowe 
fundusze inwestycyjne czy aktywa 
przechowywane na własny rachunek przez 
instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń 
lub zakłady reasekuracji. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć również 
zastosowania do aktywnie zarządzanych 
inwestycji w formie papierów 
wartościowych takich jak świadectwa, 
managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
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zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez organy rządowe, takie jak Finance Wales, który 
zarządza funduszami strukturalnymi UE wspieranymi inwestycjami prywatnymi, nie powinny 
być objęte zakresem przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 174
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do zarządzania 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które pozyskują kapitał od 
wielu inwestorów, aby inwestować go 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną 
i zasadą dywersyfikacji ryzyka, na 
rachunek tych inwestorów. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zastosowania 
do zarządzania funduszami emerytalnymi 
ani do zarządzających inwestycjami bez 
możliwości łączenia aktywów takimi jak 
fundacje, państwowe fundusze majątkowe 
czy aktywa przechowywane na własny 
rachunek przez instytucje kredytowe,
zakłady ubezpieczeń lub zakłady 
reasekuracji. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak 
obejmować zarządzających wszystkimi 
przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania, które nie wymagają 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
jako UCITS. Przedsiębiorstwa 

(5) Zakres niniejszej dyrektywy powinien 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania, które pozyskują 
kapitał od wielu inwestorów, aby 
inwestować go zgodnie z określoną 
polityką inwestycyjną na rachunek tych 
inwestorów. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć zastosowania do inwestycji
bez możliwości łączenia aktywów, takich
jak fundacje, państwowe fundusze 
majątkowe czy aktywa przechowywane na 
własny rachunek przez instytucje 
kredytowe, zakłady ubezpieczeń lub 
zakłady reasekuracji i fundusze 
emerytalne. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna mieć również zastosowania do 
aktywnie zarządzanych inwestycji w 
formie papierów wartościowych takich jak 
świadectwa, managed futures czy obligacje 
indeksowane. Jej zakres powinien jednak 
obejmować wszystkie przedsiębiorstwa
zbiorowego inwestowania, które nie 
wymagają zezwolenia na prowadzenie 
działalności jako UCITS. Przedsiębiorstwa 
inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
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inwestycyjne uprawnione na podstawie 
dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków 
instrumentów finansowych nie powinny 
potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

potrzebować zezwolenia na podstawie 
niniejszej dyrektywy, aby móc świadczyć 
usługi inwestycyjne związane z AFI. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą 
jednak świadczyć usługi inwestycyjne 
związane z AFI tylko wówczas, gdy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w takich 
AFI mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i tylko w 
przewidzianym w niej zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna obejmować zarówno fundusze (AFI), jak i zarządzających (ZAFI).

Poprawka 175
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do zarządzających 
inwestycjami bez możliwości łączenia 
aktywów, takimi jak fundacje, państwowe 
fundusze majątkowe, ani do zarządzania 
portfelami inwestycyjnymi zgodnie z 
mandatami udzielonymi przez inwestorów 
na uznaniowej podstawie w zależności od 
klienta, ani do żadnej innej formy 
indywidualnego zarządzania portfelem. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć też 
zastosowania do zarządzających, jeżeli 
zarządzają oni AFI, których jedynym 
inwestorem są sami zarządzający lub ich 
przedsiębiorstwa macierzyste, ich spółki 
zależne lub inne spółki zależne ich 
przedsiębiorstwa macierzystego, i jeżeli 
inwestorzy sami nie są AFI. Ponadto 
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niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
zastosowania do przedsiębiorstw 
holdingowych, jeżeli posiadają one 
udziały w swoich spółkach zależnych, 
zakładając że głównym celem utworzenia 
takich przedsiębiorstw holdingowych nie 
jest generowanie zysków dla ich 
inwestorów, szczególnie poprzez zbywanie 
spółek zależnych w określonym czasie, 
lecz realizacja strategii biznesowej za 
pośrednictwem spółek zależnych. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna również 
mieć zastosowania do zarządzania 
funduszami emerytalnymi, do instytucji 
ponadnarodowych, krajowych banków 
centralnych, rządów krajowych, 
regionalnych i lokalnych oraz organów i 
instytucji, które zarządzają funduszami 
ubezpieczeń społecznych i systemów 
emerytalnych, ani do programów 
uczestnictwa pracowników lub funduszy 
sekurytyzacyjnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. punkt 5b preambuły zmienionego kompromisowego wniosku prezydencji z dnia 15 
grudnia 2009 r.

Poprawka 176
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
zastosowania do firm inwestycyjnych 
świadczących usługi zarządzania 
portfelem, na które wydano zezwolenie 
zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, 
funduszy emerytalnych i innych struktur 
emerytalnych regulowanych dyrektywą 
2004/41/WE ani do ich specyficznego 
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zarządzania aktywami i/lub 
przedsiębiorstw świadczących usługi 
administracyjne, ani do przedsiębiorstw 
zbiorowego zarządzania regulowanych 
dyrektywą 2009/65/WE. W praktyce – z 
uwagi na optymalizację kosztów – firmy 
inwestycyjne zarządzające 
indywidualnymi portfelami zgodnie z 
dyrektywą 2004/39/WE, przedsiębiorstwa 
zarządzające kapitałem emerytalnym i/lub 
świadczące usługi administracyjne oraz 
zarządzający UCITS (a we właściwym 
czasie ZAFI) powinni mieć 
administracyjną lub operacyjną 
możliwość łączenia inwestycji w ramach 
swoich mandatów. W świetle wytyczonych 
celów niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do tych struktur 
wewnętrznego łączenia inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

These structures described above are not commercial propositions to attract assets for
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.

Poprawka 177
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Przedsiębiorstwa inwestycyjne 
uprawnione na podstawie dyrektywy 
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2004/39/WE oraz instytucje kredytowe 
uprawnione na podstawie dyrektywy 
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
przez instytucje kredytowe (wersja 
przekształcona) nie powinny być 
zobowiązane do uzyskania zezwolenia na 
podstawie niniejszej dyrektywy w celu 
świadczenia usług inwestycyjnych, takich 
jak zarządzanie portfelem w odniesieniu 
do AFI. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. punkt 5c preambuły zmienionego kompromisowego wniosku prezydencji z dnia 15 
grudnia 2009 r.

Poprawka 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać inwestorom lub zakazywać 
im wprowadzania na rynki kapitałowe 
posiadanych jednostek uczestnictwa lub 
udziałów w AFI. Tacy inwestorzy lub ich 
pośrednicy mogą oferować lub plasować 
takie udziały lub jednostki uczestnictwa w 
państwie członkowskim zgodnie z 
przepisami krajowymi tego państwa 
członkowskiego. Jednak w przypadku gdy 
oferta lub plasowanie odbywa się z 
inicjatywy ZAFI zarządzającego takim 
AFI, taką ofertę lub plasowanie należy 
traktować jako wprowadzanie do obrotu.

Or. en
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Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa nie ogranicza obrotu udziałami lub jednostkami uczestnictwa na 
rynku wtórnym, o ile nie prowadzi to do obchodzenia przepisów przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Podmioty interesu publicznego, które 
zabiegają o fundusze lub posiadają 
fundusze z domeny publicznej, takie jak 
instytucje kredytowe, fundusze 
emerytalne, zakłady ubezpieczeń lub 
zakłady reasekuracji przechowujące 
aktywa na własny rachunek, powinny 
podlegać własnym określonym zasadom, a 
ich inwestycje w fundusze powinny być 
regulowane w związku ze specyficznymi 
cechami każdej kategorii i każdego 
rodzaju funduszy. W związku z tym 
Komisja Europejska powinna dokonać 
przeglądu dyrektywy 2006/48/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
przez instytucje kredytowe (wersja 
przekształcona), dyrektywy 2003/41/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 
czerwca 2003 r. w sprawie działalności 
instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych oraz nadzoru nad takimi 
instytucjami1, dyrektywy 73/239/EWG z 
dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do podejmowania i 
prowadzenia działalności w dziedzinie 
ubezpieczeń bezpośrednich innych niż 
ubezpieczenia na życie2, dyrektywy 
2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotyczącej 
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ubezpieczeń na życie3 i dyrektywy 
2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w 
sprawie reasekuracji oraz zmieniającej 
dyrektywy Rady 73/239/EWG, 
92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 
2002/83/WE4, aby zagwarantować 
przestrzeganie następujących zasad: 
wymogi w zakresie należytej staranności 
podobne do tych stosowanych wobec 
ZAFI są nakładane na podmioty interesu 
publicznego, jeżeli w odniesieniu do 
takich inwestycji określono odpowiednie 
ramy inwestycyjne (szczególnie w formie 
wymogów kapitałowych i rezerw 
kapitałowych).
1 Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10.

2 Dz.U. L 228 z 16.8.1973, s. 3.
3 Dz.U. L 345 z 19.12.2002, s. 1.
4 Dz.U. L 323 z 9.12.2005, s. 1.

Or. en

Poprawka 180
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 ca preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsza dyrektywa powinna 
gwarantować, że każdy wchodzący w 
zakres jej stosowania AFI jest zarządzany 
przez jednego ZAFI, który powinien 
odpowiadać za zgodność z wymogami 
niniejszej dyrektywy. W zależności od 
formy prawnej AFI może być zarządzany 
zewnętrznie lub wewnętrznie. O 
wewnętrznym zarządzaniu AFI należy 
mówić wówczas, gdy funkcje zarządcze 
wykonuje organ zarządzający AFI lub 
inna wewnętrzna jednostka AFI. O ile 



AM\804881PL.doc 45/169 PE439.111v02-00

PL

forma prawna AFI umożliwia zarządzanie 
wewnętrzne, a organ zarządzający AFI 
postanawia nie wyznaczać zewnętrznego 
ZAFI, AFI i ZAFI są identyczni. W takim 
przypadku AFI jest również ZAFI, a 
zatem powinien spełniać wszystkie 
wymogi wobec ZAFI zgodnie z niniejszą 
dyrektywą oraz posiadać odnośne 
zezwolenie. ZAFI będący wewnętrznie 
zarządzanym AFI nie powinien jednakże 
posiadać zezwolenia jako zewnętrzny 
zarządzający więcej niż jednym innym 
AFI. O zewnętrznym zarządzaniu AFI 
należy mówić wówczas, gdy zewnętrzna 
osoba prawna została wyznaczona na 
zarządzającego przez AFI lub na jego 
rachunek (wyznaczony ZAFI) i na skutek 
tego wyznaczenia odpowiada za 
zarządzanie portfelem AFI. W obydwu 
przypadkach jedynie AFI zarządzany 
wewnętrznie lub zewnętrzny ZAFI 
powinni móc przekazywać funkcje 
zarządzania portfelem lub zarządzania 
ryzykiem innym podmiotom zgodnie z art. 
18. Gdy zewnętrzny ZAFI został 
wyznaczony do wykonywania funkcji 
zarządczych w odniesieniu do danego 
AFI, nie należy tego traktować jako 
świadczenia usługi inwestycyjnej 
zarządzania portfelem w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 9 dyrektywy 2004/39/WE w 
sprawie rynków instrumentów 
finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 
85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 
2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 
93/22/EWG10, ale jako wykonywanie 
funkcji zarządzania zbiorowym portfelem 
zgodnie z niniejszą dyrektywą. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. punkt 5a preambuły zmienionego kompromisowego wniosku prezydencji z dnia 15 
grudnia 2009 r.
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Poprawka 181
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsza dyrektywa powinna 
gwarantować, że każdy wchodzący w 
zakres jej stosowania AFI jest zarządzany 
przez jednego ZAFI, który powinien 
odpowiadać za zgodność z wymogami 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna stanowić, że każdy AFI może posiadać tylko jednego ZAFI.

Poprawka 182
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsza dyrektywa powinna 
gwarantować, że każdy wchodzący w 
zakres jej stosowania AFI jest zarządzany 
przez jednego ZAFI, który powinien 
odpowiadać za zgodność z wymogami 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna stanowić, że każdy AFI może posiadać tylko jednego ZAFI. 
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Poprawka 183
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zapobiec nakładaniu 
nadmiernych lub nieproporcjonalnych 
wymogów, w niniejszej dyrektywie 
przewidziano zwolnienie z wymogów 
ZAFI, gdy wszystkie zarządzane przez 
niego AFI nie przekraczają progu 100 
mln EUR. Nie jest prawdopodobne, aby 
działalność takich ZAFI miała istotne 
konsekwencje dla stabilności finansowej 
lub sprawnego funkcjonowania rynku. W 
przypadku ZAFI, które zarządzają 
wyłącznie AFI, które nie stosują dźwigni 
finansowej i w których prawa do umorzeń 
nie mogą być wykonywane przez okres 
pięciu lat, zastosowanie ma specjalny próg 
w wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 
przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 
specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności.
ZAFI, które są wyłączone spod przepisów 
niniejszej dyrektywy, powinny w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby były traktowane jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

skreślony

Or. de
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Poprawka 184
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zapobiec nakładaniu 
nadmiernych lub nieproporcjonalnych 
wymogów, w niniejszej dyrektywie 
przewidziano zwolnienie z wymogów 
ZAFI, gdy wszystkie zarządzane przez 
niego AFI nie przekraczają progu 100 
mln EUR. Nie jest prawdopodobne, aby 
działalność takich ZAFI miała istotne 
konsekwencje dla stabilności finansowej 
lub sprawnego funkcjonowania rynku. W 
przypadku ZAFI, które zarządzają 
wyłącznie AFI, które nie stosują dźwigni 
finansowej i w których prawa do umorzeń 
nie mogą być wykonywane przez okres 
pięciu lat, zastosowanie ma specjalny próg 
w wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 
przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 
specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI, które są wyłączone spod przepisów 
niniejszej dyrektywy, powinny w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby były traktowane jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wszystkie AFI i wszystkich ZAFI, aby nie tworzyć luk prawnych na rynku.
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Poprawka 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zapobiec nakładaniu 
nadmiernych lub nieproporcjonalnych 
wymogów, w niniejszej dyrektywie 
przewidziano zwolnienie z wymogów 
ZAFI, gdy wszystkie zarządzane przez 
niego AFI nie przekraczają progu 100 
mln EUR. Nie jest prawdopodobne, aby 
działalność takich ZAFI miała istotne 
konsekwencje dla stabilności finansowej 
lub sprawnego funkcjonowania rynku. W 
przypadku ZAFI, które zarządzają 
wyłącznie AFI, które nie stosują dźwigni 
finansowej i w których prawa do umorzeń 
nie mogą być wykonywane przez okres 
pięciu lat, zastosowanie ma specjalny próg 
w wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 
przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 
specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI, które są wyłączone spod przepisów 
niniejszej dyrektywy, powinny w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby były traktowane jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa musi mieć zastosowanie do wszystkich ZAFI, bez żadnych wyjątków opartych na 
wielkości zarządzanych aktywów. W przeciwnym wypadku zachęci się zarządzających do 
tworzenia funduszy nieco poniżej progu i znajdowania sposobów na przekazywanie jak 
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największego zakresu funkcji zewnętrznym usługodawcom i „doradcom”. Byłoby to sprzeczne 
z celem dyrektywy, którym jest objęcie wszystkich podmiotów sektora finansowego. 

Poprawka 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów, w
niniejszej dyrektywie przewidziano
zwolnienie z wymogów ZAFI, gdy 
wszystkie zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 100 mln EUR. Nie jest 
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 
ZAFI, które zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 
przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 
specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI, które są wyłączone spod przepisów
niniejszej dyrektywy, powinny w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby były traktowane jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów, w 
niniejszej dyrektywie przewidziano
uproszczony system dla ZAFI bez 
znaczenia systemowego, gdy wszystkie 
zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 250 mln EUR. Nie jest 
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 
ZAFI, którzy zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 
przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 
specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI objęci uproszczonym systemem 
powinni dokonać rejestracji u właściwych 
organów i przestrzegać wymogów
niniejszej dyrektywy w zakresie 
przejrzystości. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby byli traktowani jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.
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Or. en

Uzasadnienie

Głównym priorytetem przedmiotowej dyrektywy jest uwzględnienie ryzyka systemowego. 
W celu zminimalizowania skutków ubocznych spowodowanych stosowaniem szablonowego 
podejścia (one-size-fits-all) mniejsi ZAFI powinni mieć tylko obowiązek rejestracji i 
dopełnienia zobowiązań w zakresie przejrzystości, o których mowa w art. 19-21.

Poprawka 187
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów, w 
niniejszej dyrektywie przewidziano 
zwolnienie z wymogów ZAFI, gdy 
wszystkie zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 100 mln EUR. Nie jest 
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 
ZAFI, które zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 
przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 
specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI, które są wyłączone spod przepisów 
niniejszej dyrektywy, powinny w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby były traktowane jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów, w 
niniejszej dyrektywie przewidziano 
zwolnienie z wymogów ZAFI, gdy 
wszystkie zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 100 mln EUR. Nie jest
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 
ZAFI, którzy zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 
przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 
specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI, którzy są wyłączeni spod przepisów 
niniejszej dyrektywy, powinni w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym i przynajmniej być objęci 
rejestracją w rodzimych państwach 
członkowskich. Powinna jednak istnieć 



PE439.111v02-00 52/169 AM\804881PL.doc

PL

wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

możliwość, aby byli traktowani jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów, w 
niniejszej dyrektywie przewidziano 
zwolnienie z wymogów ZAFI, gdy 
wszystkie zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 100 mln EUR. Nie jest 
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 
ZAFI, które zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 
przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 
specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI, które są wyłączone spod przepisów 
niniejszej dyrektywy, powinny w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby były traktowane jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów na 
małe i średnie AFI oraz aby zapobiegać 
ustanawianiu siedziby ZAFI w krajach 
trzecich w celach arbitrażu regulacyjnego, 
w niniejszej dyrektywie przewidziano 
zwolnienie z wymogów ZAFI, gdy 
wszystkie zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 100 mln EUR. Nie jest 
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 
ZAFI, którzy zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 
przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 
specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI, którzy są wyłączeni spod przepisów 
niniejszej dyrektywy, powinni w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
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w niniejszej dyrektywie. możliwość, aby byli traktowani jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

It is imperative to exempt the small and medium sized AIFs from unnecessary burden entailed 
by the generic application of the Directive, since certain AIFS (private equity funds) play 
crucial role in providing SMEs with finances. The Commission proposal on the set-up of the 
threshold should be maintained as its abolition could drive the managers of small and 
medium sized AIFs to massively domicile in third countries, whilst these funds could still be 
bought across the EU via passive marketing. The cancellation of the value limit would 
contradict the basic principle of the regulation, namely making the operation of the sector 
more transparent by means of collecting information of the transactions carried out by 
AIFFM.

Poprawka 189
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów, w 
niniejszej dyrektywie przewidziano 
zwolnienie z wymogów ZAFI, gdy 
wszystkie zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 100 mln EUR. Nie jest 
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 
ZAFI, które zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 
przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów, w 
niniejszej dyrektywie przewidziano 
zwolnienie z wymogów ZAFI, gdy 
wszystkie zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 1 mld EUR. Nie jest 
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 
ZAFI, którzy zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 1,5 mld EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 
przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 
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specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI, które są wyłączone spod przepisów 
niniejszej dyrektywy, powinny w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby były traktowane jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI, którzy są wyłączeni spod przepisów 
niniejszej dyrektywy, powinni w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby byli traktowani jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Popieramy podniesienie progu określonego w dyrektywie, tak aby nie stanowił on 
nadmiernego obciążenia dla mniejszych ZAFI, które nie stanowią ryzyka systemowego.

Poprawka 190
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów, w 
niniejszej dyrektywie przewidziano 
zwolnienie z wymogów ZAFI, gdy 
wszystkie zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 100 mln EUR. Nie jest 
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 
ZAFI, które zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów, w 
niniejszej dyrektywie przewidziano 
zwolnienie z wymogów ZAFI, gdy 
wszystkie zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 500 mln EUR. Nie jest 
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 
ZAFI, którzy zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 1 mld EUR. Wyższa wysokość 
tego progu wynika z faktu, że w przypadku 
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przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 
specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI, które są wyłączone spod przepisów 
niniejszej dyrektywy, powinny w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby były traktowane jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

zarządzających funduszami, które nie 
stosują dźwigni finansowej i specjalizują 
się w długoterminowych inwestycjach, 
ryzyko wywołania zagrożeń systemowych 
jest jeszcze mniejsze. Pięcioletni okres 
zamrożenia kapitału inwestorów eliminuje 
ryzyko płynności. ZAFI, którzy są 
wyłączeni spod przepisów niniejszej 
dyrektywy, powinni w dalszym ciągu 
podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby byli traktowani jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ograniczyć zakres zastosowania do ZAFI, którzy stanowią ryzyko systemowe, w 
przeciwnym razie trudno będzie sprawować planowany nadzór we właściwy sposób. Mali 
ZAFI nie stanowią ryzyka systemowego, a ich uwzględnienie jest nieproporcjonalne. 
Dyrektywa spowoduje koszty związane ze zgodnością, stanowiące szczególnie duże obciążenie 
dla małych ZAFI, w przypadku których jest mało prawdopodobne, że skorzystają na 
wprowadzeniu praw dotyczących paszportów. Celem podniesienia progów jest wyłączenie z 
zakresu zastosowania małych funduszy niemających wpływu na ryzyko systemowe.

Poprawka 191
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów, w 
niniejszej dyrektywie przewidziano 
zwolnienie z wymogów ZAFI, gdy 
wszystkie zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 100 mln EUR. Nie jest 
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów, w 
niniejszej dyrektywie przewidziano 
zwolnienie z wymogów ZAFI, gdy 
wszystkie zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 500 mln EUR. Nie jest 
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 
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ZAFI, które zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 
przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 
specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI, które są wyłączone spod przepisów 
niniejszej dyrektywy, powinny w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby były traktowane jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

ZAFI, którzy zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 1 mld EUR. Wyższa wysokość 
tego progu wynika z faktu, że w przypadku 
zarządzających funduszami, które nie 
stosują dźwigni finansowej i specjalizują 
się w długoterminowych inwestycjach, 
ryzyko wywołania zagrożeń systemowych 
jest jeszcze mniejsze. Pięcioletni okres 
zamrożenia kapitału inwestorów eliminuje 
ryzyko płynności. ZAFI, którzy są 
wyłączeni spod przepisów niniejszej 
dyrektywy, powinni w dalszym ciągu 
podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby byli traktowani jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 192
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów, w 
niniejszej dyrektywie przewidziano 
zwolnienie z wymogów ZAFI, gdy 
wszystkie zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 100 mln EUR. Nie jest 
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 
ZAFI, które zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 

(6) Aby zapobiec nakładaniu nadmiernych 
lub nieproporcjonalnych wymogów, w 
niniejszej dyrektywie przewidziano 
zwolnienie z wymogów ZAFI, gdy 
wszystkie zarządzane przez niego AFI nie 
przekraczają progu 200 mln EUR. Nie jest 
prawdopodobne, aby działalność takich 
ZAFI miała istotne konsekwencje dla 
stabilności finansowej lub sprawnego 
funkcjonowania rynku. W przypadku 
ZAFI, którzy zarządzają wyłącznie AFI, 
które nie stosują dźwigni finansowej i w 
których prawa do umorzeń nie mogą być 
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wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 500 mln EUR. Wyższa 
wysokość tego progu wynika z faktu, że w 
przypadku zarządzających funduszami, 
które nie stosują dźwigni finansowej i 
specjalizują się w długoterminowych 
inwestycjach, ryzyko wywołania zagrożeń 
systemowych jest jeszcze mniejsze. 
Pięcioletni okres zamrożenia kapitału 
inwestorów eliminuje ryzyko płynności. 
ZAFI, które są wyłączone spod przepisów 
niniejszej dyrektywy, powinny w dalszym 
ciągu podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby były traktowane jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

wykonywane przez okres pięciu lat, 
zastosowanie ma specjalny próg w 
wysokości 1 mld EUR. Wyższa wysokość 
tego progu wynika z faktu, że w przypadku 
zarządzających funduszami, które nie 
stosują dźwigni finansowej i specjalizują 
się w długoterminowych inwestycjach, 
ryzyko wywołania zagrożeń systemowych 
jest jeszcze mniejsze. Pięcioletni okres
zamrożenia kapitału inwestorów eliminuje 
ryzyko płynności. ZAFI, którzy są 
wyłączeni spod przepisów niniejszej 
dyrektywy, powinni w dalszym ciągu 
podlegać odpowiednim przepisom 
krajowym. Powinna jednak istnieć 
możliwość, aby byli traktowani jak ZAFI, 
jeżeli dokonają takiego dobrowolnego 
wyboru zgodnie z procedurą przewidzianą 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Niższy próg będzie miał marginalny wpływ na ryzyko systemowe, którego dotyczy dyrektywa, 
natomiast stworzy obciążenie regulacyjne dla mniejszych funduszy, które mają najmniejszą 
możliwość poradzenia sobie z nim.

Poprawka 193
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby uniknąć potencjalnej wyprzedaży 
aktywów, aktywa netto przedsiębiorstwa 
docelowego kontrolowanego przez AFI 
powinny być zgodne z przepisami systemu 
adekwatności kapitałowej określonymi w 
drugiej dyrektywie w sprawie prawa 
spółek. 

Or. en
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Uzasadnienie

Przepisy art. 15 ust. 1 lit. a) drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w 
sprawie koordynacji gwarancji oraz przepisy art. 1 ust. 4 lit. b) i art. 1 ust. 5 dyrektywy 
2006/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. zmieniającej 
dyrektywę Rady 77/91/EWG mającej zastosowanie do spółek akcyjnych mogłyby zapobiec 
wyprzedaży aktywów poprzez zbycie w celu spłaty nabytych wierzytelności, dając 
jednocześnie wystarczającą swobodę w zakresie pełnoprawnej strategicznej restrukturyzacji. 

Poprawka 194
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby uniknąć potencjalnej wyprzedaży 
aktywów w przedsiębiorstwach 
docelowych, w które inwestuje AFI 
zarządzany przez ZAFI, ZAFI powinien 
zapewnić, że przestrzegany jest trzyletni 
okres zablokowania inwestycji AFI w 
przedsiębiorstwo docelowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zamknięte fundusze, które zyskują kontrolę w przedsiębiorstwie docelowym, muszą utrzymać 
swoją inwestycję przez okres trzech lat, aby uniknąć wyprzedaży aktywów tego 
przedsiębiorstwa.

Poprawka 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie zharmonizowanych i 
rygorystycznych ram regulacyjnych i 
nadzorczych dla działalności ZAFI. 

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie zharmonizowanych i 
rygorystycznych ram regulacyjnych i 
nadzorczych dla działalności ZAFI. 
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Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinno obejmować 
usługi zarządzania i administrowania AFI 
na terenie całej Wspólnoty. Uprawnione 
ZAFI powinny oprócz tego mieć prawo do 
wprowadzania AFI do obrotu we 
Wspólnocie wśród inwestorów 
branżowych, z zastrzeżeniem procedury 
notyfikacyjnej.

Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinno obejmować 
usługi zarządzania i administrowania AFI 
na terenie całej Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestię wprowadzania do obrotu AFI spoza UE porusza się bardziej szczegółowo w 
kolejnych poprawkach.

Poprawka 196
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie zharmonizowanych i 
rygorystycznych ram regulacyjnych i 
nadzorczych dla działalności ZAFI. 
Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinno obejmować
usługi zarządzania i administrowania AFI 
na terenie całej Wspólnoty. Uprawnione
ZAFI powinny oprócz tego mieć prawo do 
wprowadzania AFI do obrotu we
Wspólnocie wśród inwestorów 
branżowych, z zastrzeżeniem procedury 
notyfikacyjnej.

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie zharmonizowanych i 
rygorystycznych ram regulacyjnych i 
nadzorczych dla działalności ZAFI. 
Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinno obejmować
transgraniczne zarządzanie AFI na terenie 
całej Unii. Uprawnieni ZAFI powinni
oprócz tego mieć prawo do wprowadzania 
AFI z siedzibą w Unii do obrotu na terenie 
całej Unii wśród inwestorów branżowych,
z zastrzeżeniem procedury notyfikacyjnej.
Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie powinny 
móc zezwalać ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu innych alternatywnych funduszy 
inwestycyjnych niż te objęte niniejszą 
dyrektywą wśród inwestorów branżowych 
na własnym terytorium, zgodnie z prawem 
krajowym, lub móc utrzymywać takie 
zezwolenie. Państwa członkowskie 
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powinny też móc zezwalać inwestorom 
branżowym na własnym terytorium na 
poszukiwanie i dokonywanie na swoją 
odpowiedzialność inwestycji w AFI 
mające siedzibę w innym państwie 
członkowskim lub w krajach trzecich, lub 
móc utrzymywać takie zezwolenie.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie terminologii dotyczącej terminu „zarządzanie” z dyrektywą UCITS. Paszport 
europejski dotyczy jedynie ZAFI mających siedzibę we Wspólnocie, dając jednocześnie 
państwom członkowskim prawo zezwalania na prywatne plasowanie i wprowadzanie do 
obrotu wśród inwestorów branżowych na własnym terytorium, a także prawo zakupu AFI 
nieposiadających paszportu z inicjatywy inwestorów branżowych.

Poprawka 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie zharmonizowanych i 
rygorystycznych ram regulacyjnych i 
nadzorczych dla działalności ZAFI. 
Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinno obejmować 
usługi zarządzania i administrowania AFI 
na terenie całej Wspólnoty. Uprawnione
ZAFI powinny oprócz tego mieć prawo do 
wprowadzania AFI do obrotu we
Wspólnocie wśród inwestorów 
branżowych, z zastrzeżeniem procedury 
notyfikacyjnej.

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie zharmonizowanych i 
rygorystycznych ram regulacyjnych i 
nadzorczych dla działalności ZAFI. 
Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinno obejmować 
usługi zarządzania AFI na terenie całej 
Wspólnoty. Uprawnieni ZAFI mający 
siedzibę w Unii powinni oprócz tego mieć 
prawo do wprowadzania AFI mających 
siedzibę we Wspólnocie do obrotu w Unii
wśród inwestorów branżowych, z 
zastrzeżeniem procedury notyfikacyjnej.
Państwa członkowskie powinny móc 
zezwalać ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI mających siedzibę w krajach 
trzecich lub nieobjętych niniejszą 
dyrektywą wśród inwestorów branżowych 
na własnym terytorium, zgodnie z prawem 
krajowym. Państwa członkowskie mogą 
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ponadto zezwolić inwestorom branżowym 
na własnym terytorium na inwestowanie 
na swoją odpowiedzialność w AFI mające 
siedzibę w krajach trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe systemy prywatnego plasowania powinny współistnieć z paszportem, umożliwiając 
wprowadzanie funduszów z siedzibą w kraju trzecim do obrotu w państwie członkowskim, 
zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym. 

Poprawka 198
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie zharmonizowanych i 
rygorystycznych ram regulacyjnych i 
nadzorczych dla działalności ZAFI. 
Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinno obejmować
usługi zarządzania i administrowania AFI
na terenie całej Wspólnoty. Uprawnione
ZAFI powinny oprócz tego mieć prawo do
wprowadzania AFI do obrotu we
Wspólnocie wśród inwestorów 
branżowych, z zastrzeżeniem procedury 
notyfikacyjnej.

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie zharmonizowanych i 
rygorystycznych ram regulacyjnych i 
nadzorczych dla działalności AFI i ZAFI. 
Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinno obejmować
wszystkie AFI dostępne inwestorom z Unii 
Europejskiej lub prowadzące działalność
na rynkach finansowych na terenie całej
Unii. Uprawnione AFI powinny oprócz 
tego mieć prawo bycia wprowadzanymi do 
obrotu w Unii wśród inwestorów 
branżowych, z zastrzeżeniem procedury 
notyfikacyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona inwestorów wymaga rozszerzenia wymogów dyrektywy na wszystkie AFI 
pozyskujące fundusze od europejskich inwestorów. Ochrona stabilności europejskich rynków 
wymaga monitorowania AFI inwestujących na europejskich rynkach finansowych.
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Poprawka 199
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie zharmonizowanych i 
rygorystycznych ram regulacyjnych i 
nadzorczych dla działalności ZAFI. 
Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinno obejmować
usługi zarządzania i administrowania AFI 
na terenie całej Wspólnoty. Uprawnione
ZAFI powinny oprócz tego mieć prawo do 
wprowadzania AFI do obrotu we
Wspólnocie wśród inwestorów
branżowych, z zastrzeżeniem procedury 
notyfikacyjnej.

(7) Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie zharmonizowanych i 
rygorystycznych ram regulacyjnych i 
nadzorczych dla działalności ZAFI. 
Zezwolenie wydane na podstawie 
niniejszej dyrektywy powinno obejmować
zarządzanie AFI na terenie całej Unii. 
Uprawnieni ZAFI powinni oprócz tego 
mieć prawo do wprowadzania AFI do 
obrotu w Unii wśród inwestorów, z 
zastrzeżeniem procedury notyfikacyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy mieć na uwadze fakt, że w pewnych okolicznościach – zwłaszcza w odniesieniu do AFI 
mającego siedzibę w kraju trzecim – ZAFI może jedynie wykonywać te czynności w związku z 
zarządzaniem AFI. Czynności wykonywane w związku z administrowaniem AFI mogą być 
prowadzone przez osoby trzecie wyznaczone przez AFI lub ZAFI. Jest też istotne, aby 
umożliwić wprowadzanie niektórych AFI do obrotu wśród inwestorów detalicznych we 
Wspólnocie, z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów nałożonych przez krajowe organy 
nadzoru.

Poprawka 200
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsza dyrektywa nie zawiera 
uregulowań dotyczących AFI, w związku z 
tym dopuszcza przyjęcie lub utrzymanie 
przez państwa członkowskie dodatkowych 
wymogów dotyczących AFI mających 

skreślony
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siedzibę na ich terytorium. Możliwość 
nakładania przez państwo członkowskie 
dodatkowych wymogów na AFI mające 
siedzibę na jego terytorium nie powinna 
jednak pozbawiać ZAFI posiadającego 
zezwolenie wydane zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, ale uzyskane w innym 
państwie członkowskich, prawa do 
wprowadzania do obrotu wśród 
inwestorów branżowych AFI, które mają 
siedzibę w innym państwie niż państwo 
członkowskie nakładające dodatkowe 
wymogi i w związku z tym nie podlegają 
takim dodatkowym wymogom i nie mają 
obowiązku ich spełnić. 

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna zawierać uregulowania dotyczące produktów (AFI), nie zaś 
zarządzających (ZAFI).

Poprawka 201
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsza dyrektywa nie zawiera 
uregulowań dotyczących AFI, w związku z 
tym dopuszcza przyjęcie lub utrzymanie 
przez państwa członkowskie dodatkowych
wymogów dotyczących AFI mających 
siedzibę na ich terytorium. Możliwość 
nakładania przez państwo członkowskie 
dodatkowych wymogów na AFI mające 
siedzibę na jego terytorium nie powinna 
jednak pozbawiać ZAFI posiadającego 
zezwolenie wydane zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, ale uzyskane w innym państwie 
członkowskich, prawa do wprowadzania 
do obrotu wśród inwestorów branżowych 
AFI, które mają siedzibę w innym państwie 

(8) Niniejsza dyrektywa nie zawiera 
uregulowań dotyczących AFI. W związku 
z tym AFI mogą w dalszym ciągu 
podlegać uregulowaniom i nadzorowi na 
szczeblu krajowym, a niniejsza dyrektywa
dopuszcza przyjęcie lub utrzymanie przez 
państwa członkowskie krajowych
wymogów dotyczących AFI mających 
siedzibę na ich terytorium. Możliwość 
nakładania przez państwo członkowskie 
dodatkowych wymogów na AFI mające 
siedzibę na jego terytorium w porównaniu 
z wymogami mającymi zastosowanie w 
innych państwach członkowskich nie 
powinna jednak pozbawiać ZAFI 
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niż państwo członkowskie nakładające 
dodatkowe wymogi i w związku z tym nie 
podlegają takim dodatkowym wymogom i 
nie mają obowiązku ich spełnić.

posiadającego zezwolenie wydane zgodnie 
z niniejszą dyrektywą, ale uzyskane w 
innym państwie członkowskich, prawa do 
wprowadzania do obrotu wśród 
inwestorów branżowych AFI, które mają 
siedzibę w innym państwie członkowskim
niż państwo członkowskie nakładające 
dodatkowe wymogi i w związku z tym nie 
podlegają takim dodatkowym wymogom i 
nie mają obowiązku ich spełnić.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny nadal mieć możliwość udzielania zezwoleń i nadzorowania 
AFI mających siedzibę na ich terytorium oraz nakładania dodatkowych wymogów wobec AFI, 
w szczególności jeżeli wprowadza się je do obrotu wśród inwestorów detalicznych. 
Wprowadzanie AFI mających siedzibę w kraju do obrotu wśród inwestorów detalicznych nie 
powinno jednak podlegać bardziej rygorystycznym wymogom niż te dotyczące AFI mających 
siedzibę w innych państwach członkowskich i wprowadzanych do obrotu w sprzedaży 
transgranicznej.

Poprawka 202
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niniejsza dyrektywa nie zawiera 
uregulowań dotyczących AFI, w związku z 
tym dopuszcza przyjęcie lub utrzymanie 
przez państwa członkowskie dodatkowych 
wymogów dotyczących AFI mających 
siedzibę na ich terytorium. Możliwość 
nakładania przez państwo członkowskie 
dodatkowych wymogów na AFI mające 
siedzibę na jego terytorium nie powinna 
jednak pozbawiać ZAFI posiadającego 
zezwolenie wydane zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, ale uzyskane w innym państwie 
członkowskich, prawa do wprowadzania 
do obrotu wśród inwestorów branżowych 
AFI, które mają siedzibę w innym państwie 

(8) Niniejsza dyrektywa nie zawiera 
uregulowań dotyczących AFI, w związku z 
tym dopuszcza przyjęcie lub utrzymanie 
przez państwa członkowskie dodatkowych 
wymogów dotyczących AFI mających 
siedzibę na ich terytorium. Jednakże, z 
uwagi na różnorodność rozwiązań 
prawnych i dotyczących zarządzania AFI, 
AFI może być ZAFI w sytuacji, gdy AFI 
odpowiada za własne zarządzanie.
Możliwość nakładania przez państwo 
członkowskie dodatkowych wymogów na 
AFI mające siedzibę na jego terytorium nie 
powinna jednak pozbawiać ZAFI 
posiadającego zezwolenie wydane zgodnie 
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niż państwo członkowskie nakładające 
dodatkowe wymogi i w związku z tym nie 
podlegają takim dodatkowym wymogom i 
nie mają obowiązku ich spełnić.

z niniejszą dyrektywą, ale uzyskane w 
innym państwie członkowskich, prawa do 
wprowadzania do obrotu wśród 
inwestorów branżowych AFI, które mają 
siedzibę w innym państwie niż państwo 
członkowskie nakładające dodatkowe 
wymogi i w związku z tym nie podlegają 
takim dodatkowym wymogom i nie mają 
obowiązku ich spełnić.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ustanawia zasadę, wedle której AFI mogą w stosownych przypadkach być 
uprawnione jako ZAFI. 

Poprawka 203
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Niniejsza dyrektywa powinna również 
ustanawiać wysokie wymagania wobec 
ZAFI, lecz nie powinna uniemożliwiać 
przyjmowania przez państwa członkowskie 
dodatkowych wymogów wobec ZAFI 
mających siedzibę na ich terytorium, np. 
w celu zapewnienia ochrony inwestorów. 
Nie należy przywoływać jakichkolwiek 
dodatkowych wymogów wobec ZAFI z 
siedzibą w tym samym państwie w celu 
uniemożliwienia wykonywania praw, 
które niniejsza dyrektywa przyznaje ZAFI 
uprawnionemu w innym państwie 
członkowskim na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna stanowić minimalną harmonizację umożliwiającą państwom 
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członkowskim przyjmowanie dodatkowych wymogów wobec ZAFI mających siedzibę na ich 
terytorium, w tym rozwiązywanie na bieżąco pojawiających się kwestii, które w przeciwnym 
wypadku mogłyby zagrażać ochronie inwestorów lub stabilności finansowej.

Poprawka 204
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) AFI mające siedzibę w Unii, 
zarządzane przez ZAFI mającego siedzibę 
w kraju trzecim spełniającym wymogi 
równoważności określone w art. 39, nie 
muszą spełniać wymogów niniejszej 
dyrektywy i nie są traktowane jako 
samozarządzające AFI. Takie AFI nie 
korzystają z paszportu ustanowionego na 
mocy dyrektywy, ale państwa 
członkowskie mogą zezwolić inwestorom 
branżowym mającym siedzibę na ich 
terytorium na inwestowanie z własnej 
inicjatywy w takie AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie kryteriów równoważności pomiędzy ZAFI mającymi siedzibę we Wspólnocie a 
ZAFI spoza Wspólnoty będzie wystarczające do ustanowienia równych reguł gry. Nie wydaje 
się konieczne nakładanie dodatkowych kryteriów na AFI mający siedzibę we Wspólnocie i 
zarządzany przez ZAFI mającego siedzibę w kraju trzecim, który spełnia wymogi 
równoważności dyrektywy.

Poprawka 205
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Bez uszczerbku dla innych stosujących (9) Bez uszczerbku dla innych stosujących 
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się instrumentów prawa wspólnotowego, 
państwa członkowskie mogą nałożyć na 
ZAFI bardziej rygorystyczne wymogi w 
każdym przypadku gdy ZAFI wprowadza 
AFI do obrotu wyłącznie wśród 
inwestorów detalicznych lub gdy ZAFI 
wprowadza ten sam AFI do obrotu 
zarówno wśród inwestorów branżowych, 
jak i detalicznych, niezależnie od tego, czy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w tym 
AFI są wprowadzane do obrotu krajowego 
lub transgranicznego. Dwa powyższe 
wyjątki umożliwiają państwom 
członkowskim wprowadzanie 
dodatkowych zabezpieczeń, które państwa 
te uznają za konieczne z punktu widzenia 
ochrony inwestorów detalicznych. 
Rozwiązanie to jest związane z faktem, że 
AFI często nie mają płynności finansowej i 
są poważnie zagrożone utratą dużej części 
kapitału. Strategie inwestycyjne dotyczące 
AFI z reguły nie są dostosowane do profilu 
inwestycyjnego i potrzeb inwestorów 
detalicznych. Są one bardziej odpowiednie 
dla inwestorów branżowych i inwestorów 
posiadających duży portfel inwestycyjny, 
który amortyzuje wysokie ryzyko straty 
związane z tego typu inwestycjami. 
Państwa członkowskie mogą jednak 
zezwolić na wprowadzanie do obrotu 
wszystkich lub niektórych typów AFI 
zarządzanych przez ZAFI wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium. W świetle art. 19 ust. 4 i 5 
dyrektywy 2004/39/WE państwa 
członkowskie zezwalające na 
wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych powinny w 
dalszym ciągu dbać o tworzenie 
odpowiednich zabezpieczeń. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne uprawnione 
zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, które 
świadczą usługi inwestycyjne na rzecz 
klientów detalicznych, muszą uwzględniać 
te dodatkowe zabezpieczenia oceniając, 
czy dany AFI jest odpowiedni dla danego 
klienta detalicznego. Jeżeli państwo 
członkowskie zezwala na wprowadzanie 

się instrumentów prawa UE, państwa 
członkowskie mogą nałożyć na ZAFI 
bardziej rygorystyczne wymogi w każdym 
przypadku gdy ZAFI wprowadza AFI do 
obrotu wyłącznie wśród inwestorów 
detalicznych lub gdy ZAFI wprowadza ten 
sam AFI do obrotu zarówno wśród 
inwestorów branżowych, jak i 
detalicznych, niezależnie od tego, czy 
jednostki uczestnictwa lub udziały w tym 
AFI są wprowadzane do obrotu krajowego 
lub transgranicznego. Dwa powyższe 
wyjątki umożliwiają państwom 
członkowskim wprowadzanie 
dodatkowych zabezpieczeń, które państwa 
te uznają za konieczne z punktu widzenia 
ochrony inwestorów detalicznych. 
Rozwiązanie to jest związane z faktem, że 
AFI często nie mają płynności finansowej i 
są poważnie zagrożone utratą dużej części 
kapitału. Strategie inwestycyjne dotyczące 
AFI z reguły nie są dostosowane do profilu 
inwestycyjnego i potrzeb inwestorów 
detalicznych. Są one bardziej odpowiednie 
dla inwestorów branżowych i inwestorów 
posiadających duży portfel inwestycyjny, 
który amortyzuje wysokie ryzyko straty 
związane z tego typu inwestycjami. 
Państwa członkowskie mogą jednak 
zezwolić na wprowadzanie do obrotu 
wszystkich lub niektórych typów AFI 
zarządzanych przez ZAFI wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium. Instytucje UE, a w 
szczególności Komisja, powinny jednak 
rozważyć, czy należy zaproponować 
szczególne unijne ramy określające 
wspólne zasady dystrybucji AFI wśród 
inwestorów detalicznych w UE. W świetle 
art. 19 ust. 4 i 5 dyrektywy 2004/39/WE 
państwa członkowskie zezwalające na 
wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych powinny w 
dalszym ciągu dbać o tworzenie 
odpowiednich zabezpieczeń. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne uprawnione 
zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, które 
świadczą usługi inwestycyjne na rzecz 



PE439.111v02-00 68/169 AM\804881PL.doc

PL

AFI do obrotu wśród inwestorów 
detalicznych na swoim terytorium, 
możliwość wprowadzania AFI do obrotu 
powinna być niezależna od tego, w którym 
państwie członkowskim mieści się siedziba 
ZAFI, a stosowanie ewentualnych 
przepisów dodatkowych powinno być 
zgodne z zasadą niedyskryminacji.

klientów detalicznych, muszą uwzględniać 
te dodatkowe zabezpieczenia oceniając, 
czy dany AFI jest odpowiedni dla danego 
klienta detalicznego. Jeżeli państwo 
członkowskie zezwala na wprowadzanie 
AFI do obrotu wśród inwestorów 
detalicznych na swoim terytorium, 
możliwość wprowadzania AFI do obrotu 
powinna być niezależna od tego, w którym 
państwie członkowskim mieści się siedziba 
ZAFI, a stosowanie ewentualnych 
przepisów dodatkowych powinno być 
zgodne z zasadą niedyskryminacji.

Or. en

Poprawka 206
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia 
ani nie zakazuje inwestorom zbywania 
posiadanych jednostek uczestnictwa lub 
udziałów w AFI na rynku kapitałowym. 
Tacy inwestorzy lub ich pośrednicy mogą 
oferować lub plasować takie udziały lub 
jednostki uczestnictwa wśród inwestorów 
w państwie członkowskim zgodnie z 
przepisami krajowymi tego państwa 
członkowskiego. Jednak w przypadku gdy 
oferta lub plasowanie odbywa się z 
inicjatywy ZAFI zarządzającego takim 
AFI, taką ofertę lub plasowanie należy 
traktować jako wprowadzanie do obrotu 
przez takiego ZAFI do celów niniejszej 
dyrektywy. 

Or. en

Uzasadnienie

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
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interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund. The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds. Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.

Poprawka 207
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia wysokiego 
stopnia ochrony klientom przedsiębiorstw 
inwestycyjnych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE, AFI nie powinny być 
uznawane za niekompleksowe 
instrumenty finansowe dla celów tej 
dyrektywy. W związku z tym należy 
odpowiednio zmienić dyrektywę 
2004/39/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zaklasyfikowanie inwestycji w AFI jako instrumentu niekompleksowego lub złożonego 
powinna w dalszym ciągu zależeć od spełnienia kryteriów określonych w art. 38 dyrektywy 
wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 
finansowych.
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Poprawka 208
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia wysokiego 
stopnia ochrony klientom przedsiębiorstw
inwestycyjnych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE, AFI nie powinny być 
uznawane za niekompleksowe 
instrumenty finansowe dla celów tej 
dyrektywy. W związku z tym należy 
odpowiednio zmienić dyrektywę 
2004/39/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jak wskazano w kompromisowym wniosku szwedzkiej prezydencji, nie uważamy za stosowne, 
aby w myśl niniejszej dyrektywy AFI był automatycznie uznawany za złożony instrument 
finansowy.

Poprawka 209
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia wysokiego 
stopnia ochrony klientom przedsiębiorstw 
inwestycyjnych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE, AFI nie powinny być 
uznawane za niekompleksowe 
instrumenty finansowe dla celów tej 
dyrektywy. W związku z tym należy 
odpowiednio zmienić dyrektywę 
2004/39/WE.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Uznanie wszystkich AFI objętych dyrektywą za złożone instrumenty finansowe pomija fakt, że 
dyrektywa dotyczy funduszy bardzo zróżnicowanych pod względem struktury, ryzyka i 
strategii, w tym wysoce znormalizowanych funduszy, których regulacja opiera się za zasadach 
zbliżonych do UCITS. Niewłaściwe byłoby zatem zastosowanie w tym zakresie szablonowego 
podejścia. 

Poprawka 210
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia wysokiego 
stopnia ochrony klientom przedsiębiorstw 
inwestycyjnych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE, AFI nie powinny być 
uznawane za niekompleksowe 
instrumenty finansowe dla celów tej 
dyrektywy. W związku z tym należy 
odpowiednio zmienić dyrektywę 
2004/39/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zaklasyfikowanie inwestycji w AFI jako instrumentu niekompleksowego lub złożonego 
powinna w dalszym ciągu zależeć od spełnienia kryteriów określonych w art. 38 dyrektywy 
wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 
finansowych.

Poprawka 211
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia wysokiego 
stopnia ochrony klientom przedsiębiorstw 

skreślony
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inwestycyjnych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE, AFI nie powinny być 
uznawane za niekompleksowe 
instrumenty finansowe dla celów tej 
dyrektywy. W związku z tym należy 
odpowiednio zmienić dyrektywę 
2004/39/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Uznanie wszystkich AFI objętych dyrektywą za złożone instrumenty finansowe pomija fakt, że 
dyrektywa dotyczy funduszy bardzo zróżnicowanych pod względem struktury, ryzyka i 
strategii, w tym wysoce znormalizowanych funduszy, których regulacja opiera się za zasadach 
zbliżonych do UCITS. Niewłaściwe byłoby zatem zastosowanie w tym zakresie szablonowego 
podejścia. 

Poprawka 212
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia wysokiego 
stopnia ochrony klientom przedsiębiorstw 
inwestycyjnych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE, AFI nie powinny być 
uznawane za niekompleksowe 
instrumenty finansowe dla celów tej 
dyrektywy. W związku z tym należy 
odpowiednio zmienić dyrektywę 
2004/39/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 10 preambuły AFI mają być generalnie klasyfikowane jako złożone 
instrumenty finansowe. Stoi to w sprzeczności z art. 38 dyrektywy wprowadzającej środki 
wykonawcze do dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych, według którego 
akcje otwartych funduszy regulowanych nie są generalnie uznawane za złożone. Przepisy 
wymienionej dyrektywy dostarczają wiarygodnych kryteriów klasyfikacji instrumentów 
finansowych jako złożonych lub niekompleksowych.
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Poprawka 213
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
i z uwagi na znaczne pokrywanie się 
wymogów dotyczących zezwoleń, 
określonych w dyrektywie 2009/65/WE 
oraz wymogów określonych w niniejszej 
dyrektywie, zarządzający posiadający 
zezwolenie na mocy jednej z tych dyrektyw 
powinni być również uprawnieni na mocy 
drugiej z nich, pod wyłącznym warunkiem 
spełnienia wszelkich odnośnych wymogów 
dodatkowych dotyczących nowego 
zezwolenia. W związku z tym możliwe 
powinny być wzajemne odesłania 
dotyczące dokumentów, o ile zawarte 
w nich informacje pozostają 
niezmienione. Pod kątem tego samego 
celu należy zmienić dyrektywę 
2009/65/WE.

Or. en

Uzasadnienie

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. The 
UCITS Directive already allows UCITS managers to manage ‘AIF’ under their UCITS 
Directive authorisation. To avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors 
it is therefore appropriate to enable those firms which are either already managing UCITS or 
AIF to apply for authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating 
that they meet any additional requirements conferred by the Directives governing this 
additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.
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Poprawka 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Konieczne jest dodanie przepisów 
przewidujących stosowanie minimalnych 
wymogów kapitałowych, aby 
zagwarantować ciągłość i stałość usług 
zarządzania świadczonych przez ZAFI. 
Wymogi dotyczące kapitału bieżącego 
powinny pokrywać potencjalną ekspozycję 
ZAFI związaną z odpowiedzialnością 
zawodową w zakresie całej działalności 
ZAFI, w tym w zakresie usług zarządzania 
świadczonych w ramach powierzenia 
zadań lub na podstawie upoważnienia.

(11) Konieczne jest dodanie przepisów 
przewidujących stosowanie minimalnych 
wymogów kapitałowych, aby 
zagwarantować ciągłość i stałość usług 
zarządzania świadczonych przez ZAFI. 
Wymogi dotyczące kapitału bieżącego 
powinny pokrywać potencjalną ekspozycję 
ZAFI związaną z odpowiedzialnością 
zawodową w zakresie całej działalności 
ZAFI, w tym w zakresie usług zarządzania 
świadczonych w ramach powierzenia 
zadań lub na podstawie upoważnienia.
Fundusze własne powinny być 
zainwestowane w aktywa płynne lub łatwo 
wymienialne w krótkim terminie na środki 
pieniężne oraz nie powinny zawierać 
pozycji spekulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to konieczne do zapewnienia pełnej efektywności wymogu kapitałowego.

Poprawka 215
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 
zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 
zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 



AM\804881PL.doc 75/169 PE439.111v02-00

PL

oddzielenia funkcji przechowywania 
aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. W tym celu 
konieczne jest, aby ZAFI wyznaczał 
depozytariusza i powierzał mu zadania 
księgowania środków pieniężnych 
inwestorów na odrębnym rachunku, 
przechowywania instrumentów 
finansowych oraz kontrolowania, czy AFI 
lub ZAFI działający w imieniu AFI 
uzyskał własność wszystkich pozostałych 
aktywów. 

oddzielenia funkcji przechowywania 
aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. W tym celu 
konieczne jest, aby ZAFI zapewnił, że
zadania depozytowe w zakresie
księgowania środków pieniężnych 
inwestorów na specjalnym rachunku, 
przechowywania instrumentów 
finansowych oraz kontrolowania, czy AFI 
lub ZAFI działający w imieniu AFI 
uzyskał własność wszystkich pozostałych 
aktywów, wykonywane są niezależnie i w 
wyłącznym interesie inwestorów AFI. 
Zadania te może wykonywać 
depozytariusz.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast narzucać koncepcję depozytariusza różnym istniejącym strukturom funduszy, należy 
jasno zdefiniować funkcje/zadania depozytowe, które mogą być powierzone depozytariuszowi 
lub innej instytucji zapewniającej ich niezależne wykonanie w najlepszym interesie 
inwestorów. 

Poprawka 216
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 
zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 
oddzielenia funkcji przechowywania 
aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. W tym celu 
konieczne jest, aby ZAFI wyznaczał

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 
zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 
oddzielenia funkcji przechowywania 
aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. W tym celu 
konieczne jest, aby ZAFI dbał o 
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depozytariusza i powierzał mu zadania 
księgowania środków pieniężnych 
inwestorów na odrębnym rachunku, 
przechowywania instrumentów 
finansowych oraz kontrolowania, czy AFI 
lub ZAFI działający w imieniu AFI 
uzyskał własność wszystkich pozostałych 
aktywów.

wyznaczenie depozytariusza i powierzał 
mu zadania księgowania środków 
pieniężnych inwestorów na specjalnym
rachunku, przechowywania instrumentów 
finansowych oraz kontrolowania, czy AFI 
lub ZAFI działający w imieniu AFI 
uzyskał własność wszystkich pozostałych 
aktywów.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI musi zadbać o to, aby depozytariusza wyznaczał AFI, nie zaś wyznaczać go 
samodzielnie.

Poprawka 217
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 
zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 
oddzielenia funkcji przechowywania 
aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. W tym celu 
konieczne jest, aby ZAFI wyznaczał
depozytariusza i powierzał mu zadania 
księgowania środków pieniężnych 
inwestorów na odrębnym rachunku, 
przechowywania instrumentów 
finansowych oraz kontrolowania, czy AFI 
lub ZAFI działający w imieniu AFI 
uzyskał własność wszystkich pozostałych 
aktywów.

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 
zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 
oddzielenia funkcji przechowywania 
aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. W tym celu 
konieczne jest, aby ZAFI dbał o
wyznaczenie depozytariusza i powierzał 
mu zadania księgowania środków 
pieniężnych inwestorów na specjalnym
rachunku, przechowywania instrumentów 
finansowych oraz kontrolowania, czy AFI 
lub ZAFI działający w imieniu AFI 
uzyskał własność wszystkich pozostałych 
aktywów.

Or. en
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Poprawka 218
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 
zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 
oddzielenia funkcji przechowywania 
aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. W tym celu 
konieczne jest, aby ZAFI wyznaczał 
depozytariusza i powierzał mu zadania 
księgowania środków pieniężnych 
inwestorów na odrębnym rachunku, 
przechowywania instrumentów 
finansowych oraz kontrolowania, czy AFI 
lub ZAFI działający w imieniu AFI 
uzyskał własność wszystkich pozostałych 
aktywów.

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 
zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 
oddzielenia funkcji przechowywania 
aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. Chociaż ZAFI 
zarządzają AFI o różnych modelach 
działalności i ustaleniach dotyczących 
m.in. przechowywania aktywów, jest
rzeczą kluczową, aby był wyznaczony 
depozytariusz odrębny od ZAFI w celu 
wykonywania obowiązków depozytowych 
w odniesieniu do AFI. Depozytariusz 
będzie odpowiadał za księgowanie
środków pieniężnych inwestorów na
specjalnych rachunkach, przechowywanie
instrumentów finansowych, w tym 
przechowywanie powiernicze 
instrumentów finansowych, które mogą 
być przechowywane, oraz kontrolowanie, 
czy AFI lub ZAFI działający w imieniu 
AFI uzyskał własność wszystkich 
pozostałych aktywów. Depozytariusz może 
prowadzić wspólny rachunek specjalny 
dla kilku AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany należy wprowadzić w zależności od ostatecznego sformułowania art. 17.
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Poprawka 219
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 
zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 
oddzielenia funkcji przechowywania 
aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. W tym celu 
konieczne jest, aby ZAFI wyznaczał 
depozytariusza i powierzał mu zadania 
księgowania środków pieniężnych 
inwestorów na odrębnym rachunku,
przechowywania instrumentów 
finansowych oraz kontrolowania, czy AFI 
lub ZAFI działający w imieniu AFI 
uzyskał własność wszystkich pozostałych
aktywów.

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 
zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 
oddzielenia funkcji przechowywania 
aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. W tym celu 
konieczne jest, aby ZAFI wyznaczał 
depozytariusza i powierzał mu
kontrolowanie, czy środki pieniężne są 
odpowiednio zdeponowane w jednej lub 
więcej instytucji kredytowych, 
przechowywanie instrumentów 
finansowych i tytułów do nich oraz 
kontrolę przechowywania rejestrów 
wskazujących na charakter i środki 
własności oraz lokalizację aktywów AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany niezbędne do dostosowania tekstu do poniższej propozycji sformułowania art. 17.

Poprawka 220
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 

(12) Konieczne jest zagwarantowanie, że 
działalność ZAFI będzie poddana solidnej 
kontroli w zakresie zarządzania. Sposób 
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zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 
oddzielenia funkcji przechowywania 
aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. W tym celu 
konieczne jest, aby ZAFI wyznaczał 
depozytariusza i powierzał mu zadania 
księgowania środków pieniężnych 
inwestorów na odrębnym rachunku, 
przechowywania instrumentów 
finansowych oraz kontrolowania, czy AFI 
lub ZAFI działający w imieniu AFI 
uzyskał własność wszystkich pozostałych 
aktywów.

zarządzania i organizacji ZAFI powinien 
ograniczać do minimum konflikty 
interesów. Niedawne wydarzenia 
uwidaczniają krytyczną potrzebę 
oddzielenia funkcji przechowywania 
aktywów i funkcji zarządczej oraz 
oddzielenia aktywów inwestorów od 
aktywów zarządzającego. W tym celu 
konieczne jest, aby ZAFI wyznaczał 
depozytariusza i powierzał mu zadania 
księgowania środków pieniężnych 
inwestorów na specjalnym rachunku, 
przechowywania instrumentów 
finansowych oraz kontrolowania, czy AFI 
lub ZAFI działający w imieniu AFI 
uzyskał własność wszystkich pozostałych 
aktywów, a także nadzorowania AFI w 
interesie inwestorów.

Or. en

Poprawka 221
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Komisja powinna być uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
ustanawiania i stosowania wiążących 
wytycznych w sprawie prawidłowej 
polityki wynagrodzeń dotyczącej ZAFI. 
Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią 
spójność przepisów dotyczących 
prawidłowego wynagrodzenia 
adresowanych do ZAFI z przepisami dla 
instytucji kredytowych i przedsiębiorstw 
inwestycyjnych. Takie wiążące wytyczne 
powinny zatem gwarantować zgodność z 
mającymi zastosowanie elementami 
przepisów dotyczących wynagrodzeń 
określonych w załączniku V dyrektywy 
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2006/48/WE. Sporządzając takie akty 
delegowane, Komisja powinna odnosić się 
do opinii Europejskiego Organu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa G-20 poparła zasady Rady Stabilności Finansowej dotyczące prawidłowego 
wynagrodzenia. Odzwierciedlające to przepisy UE zostaną wdrożone poprzez zmianę do 
dyrektywy 2006/48/WE w ramach dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych. Aby 
zapewnić spójność polityki wynagrodzeń sektora finansowego UE, należy oprzeć wiążące 
wytyczne dotyczące polityki wynagrodzeń ZAFI bezpośrednio na wszystkich mających 
zastosowanie elementach określonych w dyrektywie 2006/48/WE. Dla zapewnienia 
odpowiedniego nadzoru ze strony Parlamentu i Rady wytyczne te należy ustanowić w formie 
aktu delegowanego.

Poprawka 222
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W oświadczeniu przywódców państw 
wydanym po szczycie G-20 w Pittsburghu 
w dniach 24 i 25 września 2009 r. 
przedstawiono międzynarodowe 
porozumienie w sprawie wynagrodzenia 
pracowników banków i innych 
przedsiębiorstw o znaczeniu systemowym 
oferujących usługi finansowe. Zasady te 
winny mieć zastosowanie do 
odpowiednich pracowników ZAFI o 
znaczeniu systemowym objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy. Komisja powinna 
przyjąć w tym celu środki wykonawcze, 
zapewniając, że wszelkie takie środki są 
proporcjonalne i sprawiedliwie wdrażane 
w odniesieniu do konkurencyjności ZAFI 
mających siedzibę w UE.

Or. en



AM\804881PL.doc 81/169 PE439.111v02-00

PL

Uzasadnienie

O ile można podważać zasadność zajmowania się kwestią wynagrodzeń, w perspektywie 
ujawnienia części informacji o wynagrodzeniach właściwe organy – w celu nadzorowania 
wdrażania zasad Rady Stabilności Finansowej i Komisji – powinny zająć się jedynie 
informacjami o wynagrodzeniach odpowiednich pracowników ZAFI o znaczeniu systemowym. 
Porównywalne strategie w zakresie wynagrodzeń nie byłyby korzystne dla inwestujących w 
AFI, w przypadku gdy fundusz ten nie ma prawa do zwrotu odzyskanych kwot.

Poprawka 223
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W oświadczeniu przywódców państw 
wydanym po szczycie G-20 w Pittsburghu 
w dniach 24 i 25 września 2009 r. 
przedstawiono międzynarodowe 
porozumienie w sprawie wynagrodzenia 
pracowników banków i innych 
przedsiębiorstw o znaczeniu systemowym 
oferujących usługi finansowe. Zasady te 
winny mieć zastosowanie do ZAFI 
objętych zakresem niniejszej dyrektywy w 
sposób proporcjonalny. Zasady regulujące 
politykę wynagrodzeń powinny 
uwzględniać fakt, że ZAFI mogą stosować 
przepisy w różny sposób, zależnie od ich 
wielkości i wielkości AFI, którymi 
zarządzają, swojej wewnętrznej 
organizacji oraz charakteru, zakresu i 
złożoności ich działalności. Uznaje się, że 
zasady regulujące politykę wynagrodzeń 
ZAFI mogą być wdrażane w innej formie 
niż zasady przyjęte przez instytucje 
kredytowe z powodu różnic w modelach 
działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące wynagrodzeń ZAFI powinny być spójne z zasadami G-20 i zgadzać się z 
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podejściem przyjętym w poprawce 7 do sprawozdania J.-P. Gauzèsa, wprowadzającej nowy 
punkt preambuły 12a. Poprawka kładzie nacisk na fakt, że regulacja wynagrodzeń musi być 
proporcjonalna. Jest bardzo ważne, aby we wszelkich zasadach lub środkach wykonawczych 
uwzględniano fakt, że ZAFI – oraz generalnie zarządzający aktywami – mają bardzo różne i 
zróżnicowane modele działalności i wynagrodzeń w porównaniu z bankami i instytucjami 
kredytowymi. 

Poprawka 224
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu zapobieżenia ewentualnemu
niekorzystnemu wpływowi źle 
zaprojektowanych struktur wynagrodzeń 
na prawidłowość zarządzania ryzykiem i 
kontrolę podejmowania ryzyka przez 
osoby fizyczne należy wyraźnie 
zobowiązać ZAFI, aby w odniesieniu do 
kategorii pracowników, których 
działalność zawodowa ma istotny wpływ 
na profil ryzyka AFI, którymi zarządzają, 
ustanowiły i stosowały politykę i praktyki 
w zakresie wynagrodzeń, które są zgodne z 
prawidłowym i skutecznym zarządzaniem 
ryzykiem. Owe kategorie pracowników 
powinny obejmować co najmniej 
pracowników wyższego szczebla 
kierowniczego, osoby podejmujące ryzyko 
działalności i osoby sprawujące kontrolę. 
W celu wspierania konwergencji nadzoru 
w odniesieniu do oceny polityki i praktyk 
w zakresie wynagrodzeń Europejski 
Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA) powinien 
dopilnować, aby powstały wytyczne 
dotyczące prawidłowej polityki 
wynagrodzeń w sektorze ZAFI. 

Or. en
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Uzasadnienie

Należy uregulować struktury wynagrodzeń, ponieważ należą one do prawidłowego 
zarządzania ryzykiem.

Poprawka 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu zapobieżenia ewentualnemu 
niekorzystnemu wpływowi źle 
zaprojektowanych struktur wynagrodzeń 
na prawidłowość zarządzania ryzykiem i 
kontrolę podejmowania ryzyka przez 
osoby fizyczne należy wyraźnie 
zobowiązać ZAFI, aby w odniesieniu do 
kategorii pracowników, których 
działalność zawodowa ma istotny wpływ 
na ich profil ryzyka lub profil ryzyka AFI, 
którymi zarządzają, ustanowiły i stosowały 
politykę i praktyki w zakresie 
wynagrodzeń, które są zgodne ze 
skutecznym zarządzaniem ryzykiem. Owe 
kategorie pracowników powinny 
obejmować co najmniej pracowników 
wyższego szczebla kierowniczego, osoby 
podejmujące ryzyko działalności i osoby 
sprawujące kontrolę.

Or. en

Poprawka 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Aby uniknąć podejmowania 
nadmiernego ryzyka oraz zapewnić 
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większą zbieżność interesów, zarządzający 
funduszami powinni zaangażować część 
własnych środków pieniężnych w 
fundusze, którymi zarządzają.

Or. en

Poprawka 227
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Komisja powinna przedstawić 
odpowiedni horyzontalny wniosek 
legislacyjny precyzujący obowiązki i 
odpowiedzialność depozytariusza. W 
stosownych przypadkach niniejsza 
dyrektywa powinna zostać zmieniona we 
właściwym czasie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ustanowić naprawdę równe reguły gry, Komisja powinna przedstawić środek 
horyzontalny w celu określenia obowiązków i odpowiedzialności depozytariusza. Do 
wszystkich depozytariuszy w UE powinny mieć zastosowanie identyczne wymogi.

Poprawka 228
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, w 
zależności od aktywów i rynków, w które 

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, w 
zależności od aktywów i rynków, w które 
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głównie inwestują. Różnice te należy brać 
pod uwagę, niezbędne jest jednak 
wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym 
wyceny aktywów powinien dokonywać 
podmiot niezależny od ZAFI. 

głównie inwestują. Różnice te należy brać 
pod uwagę. Proces wyceny aktywów 
i obliczania wartości netto aktywów 
(NAV) powinien być funkcjonalnie 
niezależny od funkcji zarządczych ZAFI. 
W odpowiednich przypadkach ZAFI 
powinien mieć możliwość powierzenia 
wyceny aktywów i obliczania NAV 
podmiotowi trzeciemu.

Or. en

Poprawka 229
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, w 
zależności od aktywów i rynków, w które 
głównie inwestują. Różnice te należy brać 
pod uwagę, niezbędne jest jednak 
wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym 
wyceny aktywów powinien dokonywać 
podmiot niezależny od ZAFI.

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, w 
zależności od aktywów i rynków, w które 
głównie inwestują. Różnice te należy brać 
pod uwagę. Proces wyceny aktywów 
i obliczania wartości netto aktywów 
(NAV) powinien być funkcjonalnie 
niezależny od funkcji ZAFI związanych z 
zarządzaniem inwestycjami. W 
odpowiednich przypadkach powinna 
istnieć możliwość powierzenia wyceny 
aktywów i obliczania NAV podmiotowi 
trzeciemu, zgodnie z przepisami 
krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do dyrektywy w sprawie UCITS i przepisów krajowych. Funkcja wyceny 
powinna być niezależna od funkcji ZAFI związanych z zarządzaniem inwestycjami. ZAFI może 
powierzyć wycenę wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu, zgodnie z przepisami 
krajowymi.



PE439.111v02-00 86/169 AM\804881PL.doc

PL

Poprawka 230
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, w 
zależności od aktywów i rynków, w które 
głównie inwestują. Różnice te należy brać 
pod uwagę, niezbędne jest jednak 
wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym 
wyceny aktywów powinien dokonywać 
podmiot niezależny od ZAFI.

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, w 
zależności od aktywów i rynków, w które 
głównie inwestują. Różnice te należy brać 
pod uwagę. Wycena aktywów i obliczanie 
wartości netto aktywów (NAV) powinny 
być funkcjonalnie niezależne od funkcji 
zarządczych ZAFI. W odpowiednich 
przypadkach ZAFI powinien mieć 
możliwość powierzenia wyceny aktywów 
i obliczania NAV podmiotowi trzeciemu.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do proponowanych poprawek do art. 16.

Poprawka 231
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, w 
zależności od aktywów i rynków, w które 
głównie inwestują. Różnice te należy brać 
pod uwagę, niezbędne jest jednak 

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, w 
zależności od aktywów i rynków, w które 
głównie inwestują. Różnice te należy brać 
pod uwagę i wprowadzić wymóg, zgodnie z 
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wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym 
wyceny aktywów powinien dokonywać 
podmiot niezależny od ZAFI.

którym wycena aktywów musi być 
funkcjonalnie niezależna. Powinna istnieć 
możliwość powierzania wyceny aktywów 
i obliczania wartości netto aktywów 
(NAV) podmiotowi trzeciemu. Ważne jest, 
by bazowe metodologie były właściwe i 
zrozumiałe. W związku z tym należy je 
publikować.

Or. en

Uzasadnienie

Dopóki proces wyceny jest funkcjonalnie niezależny od zarządzania portfelem, nie należy 
wprowadzać wymogu wyznaczania zewnętrznego taksatora. Ważniejsza niż rola taksatora jest 
stosowność bazowych metodologii, które w związku z tym powinny być publikowane, 
szczególnie w przypadku aktywów, których wartość jest trudna do ustalenia.

Poprawka 232
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, w 
zależności od aktywów i rynków, w które 
głównie inwestują. Różnice te należy brać 
pod uwagę, niezbędne jest jednak 
wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym 
wyceny aktywów powinien dokonywać 
podmiot niezależny od ZAFI.

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, w 
zależności od aktywów i rynków, w które 
głównie inwestują. Różnice te należy brać 
pod uwagę. ZAFI powinien mieć 
możliwość powierzenia procesu wyceny i 
obliczania wartości netto aktywów (NAV) 
podmiotowi trzeciemu.

Or. en

Uzasadnienie

Już teraz w koniecznych przypadkach, jeżeli wymagają tego okoliczności, wyceny dokonują 
niezależni eksperci. Nie wszystkie aktywa wymagają niezależnej wyceny, a wymaganie 
całkowicie niezależnej wyceny zwiększy koszty ponoszone przez fundusze i zmniejszy zyski 
inwestorów.
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Poprawka 233
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, w 
zależności od aktywów i rynków, w które 
głównie inwestują. Różnice te należy brać 
pod uwagę, niezbędne jest jednak 
wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym 
wyceny aktywów powinien dokonywać 
podmiot niezależny od ZAFI.

(13) Z punktu widzenia ochrony interesów 
inwestorów niezwykle istotna jest rzetelna 
i obiektywna wycena aktywów. Na 
potrzeby wyceny aktywów ZAFI stosują 
różnorodne metodyki i systemy, w 
zależności od aktywów i rynków, w które 
głównie inwestują. Różnice te należy brać 
pod uwagę, niezbędne jest jednak 
zobowiązanie ZAFI do wprowadzenia 
procedur wyceny celem zagwarantowania 
właściwej wyceny aktywów AFI, aby 
uzyskać uczciwą wartość netto aktywów 
przypadającą na udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek wyznaczenia zewnętrznego taksatora dla jednostek uczestnictwa lub udziałów w 
AFI, lub dla aktywów przechowywanych przez AFI nie jest konieczny w przypadku, jeżeli 
udziały lub jednostki uczestnictwa w AFI, lub jego aktywa są notowane w obrocie publicznym 
i dlatego ich wartość jest ustanawiana przez rynek.

Poprawka 234
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ ZAFI stosujące w swoich 
strategiach finansowych duże dźwignie 
finansowe mogą w szczególnych 
okolicznościach przyczynić się do 
narastania ryzyka systemowego lub 

(15) Ponieważ AFI stosujące dźwignie 
finansowe mogą w szczególnych 
okolicznościach przyczynić się do 
narastania ryzyka systemowego lub 
zakłóceń na rynkach, należy nałożyć 
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zakłóceń na rynkach, należy nałożyć 
szczególne wymogi na ZAFI stosujące 
specjalne techniki, z którymi wiążą się 
określone zagrożenia. Państwa 
członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 
źródła zagrożeń dla stabilności rynków 
finansowych we Wspólnocie. W celu 
naprawienia tej sytuacji ZAFI, które stale 
stosują duże dźwignie finansowe w swoich 
strategiach inwestycyjnych, powinny 
podlegać specjalnym wymogom. ZAFI te 
powinny być zobowiązane do ujawniania 
informacji o stosowaniu przez nie dźwigni 
finansowej i o jej źródłach. Danym tym 
należy nadać postać zbiorczą i 
przekazywać je innym organom we 
Wspólnocie, aby ułatwić zbiorczą analizę 
wpływu dźwigni finansowej stosowanej 
przez ZAFI na wspólnotowy system 
finansowy oraz przygotowanie wspólnych 
działań zaradczych.

szczególne wymogi na AFI stosujące 
specjalne techniki, z którymi wiążą się 
określone zagrożenia. Państwa 
członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 
źródła zagrożeń dla stabilności rynków 
finansowych w Unii. W celu naprawienia 
tej sytuacji AFI, które stale stosują duże 
dźwignie finansowe w swoich strategiach 
inwestycyjnych, powinny podlegać 
specjalnym wymogom. AFI te powinny 
być zobowiązane do ujawniania informacji 
o stosowaniu przez nie dźwigni finansowej 
i o jej źródłach. Danym tym należy nadać 
postać zbiorczą i przekazywać je innym 
organom w Unii, aby ułatwić zbiorczą 
analizę wpływu dźwigni finansowej 
stosowanej przez AFI na unijny system 
finansowy oraz przygotowanie wspólnych 
działań zaradczych. Europejska Rada ds. 
Ryzyka Systemowego (ESRB) oraz 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (ESMA) 
odpowiadają za monitorowanie ryzyka 
systemowego wywoływanego przez AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie zbyt dużych dźwigni zwiększa ryzyko systemowe, dlatego też nowy europejski 
organ nadzoru powinien być upoważniony do ograniczania dźwigni stosowanych przez AFI w 
celu zabezpieczenia stabilności finansowej.
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Poprawka 235
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ ZAFI stosujące w swoich 
strategiach finansowych duże dźwignie 
finansowe mogą w szczególnych 
okolicznościach przyczynić się do 
narastania ryzyka systemowego lub 
zakłóceń na rynkach, należy nałożyć 
szczególne wymogi na ZAFI stosujące 
specjalne techniki, z którymi wiążą się 
określone zagrożenia. Państwa 
członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 
źródła zagrożeń dla stabilności rynków 
finansowych we Wspólnocie. W celu 
naprawienia tej sytuacji ZAFI, które stale
stosują duże dźwignie finansowe w swoich 
strategiach inwestycyjnych, powinny
podlegać specjalnym wymogom. ZAFI te 
powinny być zobowiązane do ujawniania 
informacji o stosowaniu przez nie dźwigni 
finansowej i o jej źródłach. Danym tym 
należy nadać postać zbiorczą i 
przekazywać je innym organom we 
Wspólnocie, aby ułatwić zbiorczą analizę 
wpływu dźwigni finansowej stosowanej 
przez ZAFI na wspólnotowy system 
finansowy oraz przygotowanie wspólnych 
działań zaradczych.

(15) Ponieważ ZAFI stosujący w swoich 
strategiach finansowych duże dźwignie 
finansowe mogą w szczególnych 
okolicznościach przyczynić się do 
narastania ryzyka systemowego lub 
zakłóceń na rynkach, należy nałożyć 
szczególne wymogi sprawozdawcze na 
ZAFI stosujących dźwignię. Państwa 
członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 
źródła zagrożeń dla stabilności rynków 
finansowych w Unii. W celu naprawienia 
tej sytuacji ZAFI, którzy stosują duże 
dźwignie finansowe w swoich strategiach 
inwestycyjnych, powinni podlegać 
specjalnym wymogom sprawozdawczym. 
ZAFI ci powinni być zobowiązani do 
ujawniania informacji o stosowaniu przez 
nich dźwigni finansowej i o jej źródłach. 
Danym tym należy nadać postać zbiorczą 
w centralnym rejestrze kierowanym przez 
Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego 
(ESRB) powołaną na mocy 
rozporządzenia 2009/…/WE i 
przekazywać je innym organom w Unii, 
Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (ESMA) 
powołanemu na mocy rozporządzenia 
2009/…/WE oraz w razie potrzeby 
właściwym organom w krajach trzecich,
aby ułatwić zbiorczą analizę wpływu 
dźwigni finansowej stosowanej przez ZAFI 
na unijny system finansowy oraz 
przygotowanie wspólnych działań 
zaradczych W dyrektywach 2006/48/WE i 
2006/49/WE należy również umieścić 
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zapis dotyczący prowadzonego przez 
ESRB centralnego rejestru banków, które 
świadczą usługi brokerów 
ubezpieczeniowych dla AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić utrzymanie niskiego poziomu potencjalnego ryzyka systemowego, informacje 
gromadzone na poziomie krajowym muszą być opracowane w formie zbiorczej w centralnym 
rejestrze kierowanym przez ESRB. Jego uzupełnieniem powinien być rejestr działalności 
brokerów ubezpieczeniowych, utworzony na mocy dyrektywy w sprawie wymogów 
kapitałowych.

Poprawka 236
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ ZAFI stosujące w swoich 
strategiach finansowych duże dźwignie 
finansowe mogą w szczególnych 
okolicznościach przyczynić się do 
narastania ryzyka systemowego lub 
zakłóceń na rynkach, należy nałożyć 
szczególne wymogi na ZAFI stosujące 
specjalne techniki, z którymi wiążą się 
określone zagrożenia. Państwa 
członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 
źródła zagrożeń dla stabilności rynków 
finansowych we Wspólnocie. W celu 
naprawienia tej sytuacji ZAFI, które stale 
stosują duże dźwignie finansowe w swoich 
strategiach inwestycyjnych, powinny
podlegać specjalnym wymogom. ZAFI te 
powinny być zobowiązane do ujawniania 
informacji o stosowaniu przez nie dźwigni 

(15) Ponieważ ZAFI może stosować 
dźwignie finansowe na poziomie AFI i 
może w szczególnych okolicznościach 
przyczynić się do narastania ryzyka 
systemowego lub zakłóceń na rynkach, 
należy nałożyć szczególne wymogi na 
ZAFI stosujących dźwignie finansowe na 
podstawie o znaczeniu systemowym. 
Państwa członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 
źródła zagrożeń dla stabilności rynków 
finansowych w Unii. W celu naprawienia 
tej sytuacji ZAFI, którzy stosują dźwignie 
finansowe na poziomie AFI na podstawie 
o znaczeniu systemowym, powinni
podlegać specjalnym wymogom. Tacy 
ZAFI powinni być zobowiązani do 
ujawniania informacji o stosowaniu 
dźwigni finansowej i o jej źródłach. 
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finansowej i o jej źródłach. Danym tym 
należy nadać postać zbiorczą i 
przekazywać je innym organom we 
Wspólnocie, aby ułatwić zbiorczą analizę 
wpływu dźwigni finansowej stosowanej 
przez ZAFI na wspólnotowy system 
finansowy oraz przygotowanie wspólnych 
działań zaradczych.

Danym tym należy nadać postać zbiorczą i 
przekazywać je innym organom w Unii, 
aby ułatwić zbiorczą analizę wpływu 
dźwigni finansowej stosowanej przez AFI
zarządzany przez ZAFI na unijny system 
finansowy oraz przygotowanie wspólnych 
działań zaradczych. Właściwe organy 
powinny przekazywać te informacje 
Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 
Systemowego (ESRB), ustanowionej na 
mocy rozporządzenia (WE) nr .../2009 
(rozporządzenie w sprawie ESRB), oraz 
Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (ESMA), 
ustanowionemu na mocy rozporządzenia 
(WE) nr .../2009 (rozporządzenie 
w sprawie ESMA), celem wykorzystania 
przez te organy przy wykonywaniu ich 
obowiązków.

Or. en

Poprawka 237
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ ZAFI stosujące w swoich 
strategiach finansowych duże dźwignie 
finansowe mogą w szczególnych 
okolicznościach przyczynić się do 
narastania ryzyka systemowego lub 
zakłóceń na rynkach, należy nałożyć 
szczególne wymogi na ZAFI stosujące 
specjalne techniki, z którymi wiążą się 
określone zagrożenia. Państwa 
członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 
źródła zagrożeń dla stabilności rynków 

(15) Ponieważ ZAFI może stosować 
dźwignie finansowe na poziomie AFI i 
może w szczególnych okolicznościach 
przyczynić się do narastania ryzyka 
systemowego lub zakłóceń na rynkach, 
należy nałożyć szczególne wymogi na 
ZAFI stosujących dźwignie finansowe na 
podstawie o znaczeniu systemowym. 
Państwa członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 
źródła zagrożeń dla stabilności rynków 
finansowych w Unii. W celu naprawienia 
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finansowych we Wspólnocie. W celu 
naprawienia tej sytuacji ZAFI, które stale 
stosują duże dźwignie finansowe w swoich 
strategiach inwestycyjnych, powinny
podlegać specjalnym wymogom. ZAFI te 
powinny być zobowiązane do ujawniania 
informacji o stosowaniu przez nie dźwigni 
finansowej i o jej źródłach. Danym tym
należy nadać postać zbiorczą i 
przekazywać je innym organom we 
Wspólnocie, aby ułatwić zbiorczą analizę 
wpływu dźwigni finansowej stosowanej 
przez ZAFI na wspólnotowy system 
finansowy oraz przygotowanie wspólnych 
działań zaradczych.

tej sytuacji ZAFI, którzy stosują dźwignie 
finansowe na poziomie AFI na podstawie 
o znaczeniu systemowym, powinni
podlegać specjalnym wymogom. Tacy 
ZAFI powinni być zobowiązani do 
ujawniania informacji o stosowaniu 
dźwigni finansowej w swoich AFI i o jej 
źródłach. Informacjom zgromadzonym 
przez właściwe organy należy nadać postać 
zbiorczą i przekazywać je innym organom 
w Unii, aby ułatwić zbiorczą analizę 
wpływu dźwigni finansowej stosowanej 
przez AFI zarządzany przez ZAFI na 
unijny system finansowy oraz 
przygotowanie wspólnych działań 
zaradczych.

Or. en

Uzasadnienie

Pułapy dźwigni finansowej należy określać na podstawie o znaczeniu systemowym.

Poprawka 238
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ ZAFI stosujące w swoich 
strategiach finansowych duże dźwignie 
finansowe mogą w szczególnych 
okolicznościach przyczynić się do 
narastania ryzyka systemowego lub 
zakłóceń na rynkach, należy nałożyć 
szczególne wymogi na ZAFI stosujące 
specjalne techniki, z którymi wiążą się 
określone zagrożenia. Państwa 
członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 

(15) Ponieważ ZAFI może stosować 
dźwignie finansowe na poziomie AFI i 
może w szczególnych okolicznościach 
przyczynić się do narastania ryzyka 
systemowego lub zakłóceń na rynkach, 
należy nałożyć szczególne wymogi na 
ZAFI stosujących dźwignie finansowe na 
podstawie o znaczeniu systemowym.
Państwa członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 
źródła zagrożeń dla stabilności rynków 
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źródła zagrożeń dla stabilności rynków 
finansowych we Wspólnocie. W celu 
naprawienia tej sytuacji ZAFI, które stale 
stosują duże dźwignie finansowe w swoich 
strategiach inwestycyjnych, powinny
podlegać specjalnym wymogom. ZAFI te
powinny być zobowiązane do ujawniania 
informacji o stosowaniu przez nie dźwigni 
finansowej i o jej źródłach. Danym tym
należy nadać postać zbiorczą i 
przekazywać je innym organom we 
Wspólnocie, aby ułatwić zbiorczą analizę 
wpływu dźwigni finansowej stosowanej 
przez ZAFI na wspólnotowy system 
finansowy oraz przygotowanie wspólnych 
działań zaradczych. 

finansowych w Unii. W celu naprawienia 
tej sytuacji ZAFI, którzy stosują dźwignie 
finansowe na poziomie AFI na podstawie 
o znaczeniu systemowym, powinni
podlegać specjalnym wymogom. Tacy 
ZAFI powinni być zobowiązani do 
ujawniania informacji o stosowaniu 
dźwigni finansowej w swoich AFI i o jej 
źródłach. Informacjom zgromadzonym 
przez właściwe organy należy nadać postać 
zbiorczą i przekazywać je innym organom 
w Unii, aby ułatwić zbiorczą analizę 
wpływu dźwigni finansowej stosowanej 
przez AFI zarządzany przez ZAFI na 
unijny system finansowy oraz 
przygotowanie wspólnych działań 
zaradczych.

Or. en

Poprawka 239
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ ZAFI stosujące w swoich 
strategiach finansowych duże dźwignie 
finansowe mogą w szczególnych 
okolicznościach przyczynić się do 
narastania ryzyka systemowego lub 
zakłóceń na rynkach, należy nałożyć 
szczególne wymogi na ZAFI stosujące 
specjalne techniki, z którymi wiążą się 
określone zagrożenia. Państwa 
członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 
źródła zagrożeń dla stabilności rynków 
finansowych we Wspólnocie. W celu 
naprawienia tej sytuacji ZAFI, które stale 

(15) Ponieważ ZAFI może stosować 
dźwignie finansowe na poziomie AFI i 
może w szczególnych okolicznościach 
przyczynić się do narastania ryzyka 
systemowego lub zakłóceń na rynkach, 
należy nałożyć szczególne wymogi na 
ZAFI stosujących dźwignie finansowe na 
podstawie o znaczeniu systemowym. 
Państwa członkowskie nie gromadzą 
systematycznie informacji niezbędnych do 
wykrywania i monitorowania takich 
zagrożeń oraz reagowania na nie i nie 
dzielą się nimi, co pomogłoby państwom 
członkowskim identyfikować potencjalne 
źródła zagrożeń dla stabilności rynków 
finansowych w Unii. W celu naprawienia 
tej sytuacji ZAFI, którzy stosują dźwignie 
finansowe na poziomie AFI na podstawie 
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stosują duże dźwignie finansowe w swoich 
strategiach inwestycyjnych, powinny
podlegać specjalnym wymogom. ZAFI te
powinny być zobowiązane do ujawniania 
informacji o stosowaniu przez nie dźwigni 
finansowej i o jej źródłach. Danym tym
należy nadać postać zbiorczą i 
przekazywać je innym organom we 
Wspólnocie, aby ułatwić zbiorczą analizę 
wpływu dźwigni finansowej stosowanej 
przez ZAFI na wspólnotowy system 
finansowy oraz przygotowanie wspólnych 
działań zaradczych.

o znaczeniu systemowym, powinni
podlegać specjalnym wymogom. Tacy 
ZAFI powinni być zobowiązani do 
ujawniania informacji o stosowaniu 
dźwigni finansowej w swoich AFI i o jej 
źródłach. Informacjom zgromadzonym 
przez właściwe organy należy nadać postać 
zbiorczą i przekazywać je innym organom 
w Unii, aby ułatwić zbiorczą analizę 
wpływu dźwigni finansowej stosowanej 
przez AFI zarządzany przez ZAFI na 
unijny system finansowy oraz 
przygotowanie wspólnych działań 
zaradczych. 

Or. en

Uzasadnienie

Nie uważam, że przedmiotowa dyrektywa powinna zobowiązywać ZAFI do określania 
szczególnych pułapów stosowania dźwigni finansowej, jak zaproponowano w sprawozdaniu 
Gauzèsa (poprawka 11). Poprawka ta odpowiada zasadniczo kompromisowemu wnioskowi 
szwedzkiej prezydencji.

Poprawka 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Biorąc pod uwagę ogólny cel 
stabilności finansowej i ograniczania 
ryzyka systemowego, szczególną uwagę 
należy zwrócić na instytucje finansowe, 
takie jak kredytodawcy i brokerzy 
ubezpieczeniowi, które są kluczowymi 
partnerami AFI i uczestniczą aktywnie w 
procesach tworzenia ryzyka. Oprócz 
dostosowania się do wymogów w zakresie 
ujawniania informacji właściwym 
organom, instytucje te powinny też 
podlegać specjalnym wymogom 
kapitałowym, biorąc pod uwagę 
podejmowane przez nie ryzyko, w 
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zależności od ich powiązań z AFI. 
Ponadto w odpowiednich tekstach 
legislacyjnych należy pilnie poruszyć 
kwestię konfliktu interesów, do którego 
dochodzi w przypadku, gdy instytucje te 
same zarządzają AFI równolegle do 
świadczenia usług swoim klientom.

Or. en

Poprawka 241
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Finansowanie przyznane ZAFI 
stosującym duże dźwignie finansowe w 
swoich strategiach inwestycyjnych na 
podstawie systemowej powinno być ściśle 
nadzorowane. W związku z tym konieczne 
jest ustanowienie specjalnej koordynacji 
pomiędzy ESMA a Europejskim Organem 
Nadzoru Bankowego w celu 
kontrolowania poziomu finansowania 
przyznanego takim ZAFI przez instytucje 
finansowe zaangażowane w te działania.

Or. en

Poprawka 242
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Finansowanie przyznane ZAFI 
stosującym duże dźwignie finansowe w 
swoich strategiach inwestycyjnych na 
podstawie systemowej powinno być ściśle 
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nadzorowane. W związku z tym konieczne 
jest ustanowienie specjalnej koordynacji 
pomiędzy ESMA a Europejskim Organem 
Nadzoru Bankowego w celu 
kontrolowania poziomu finansowania 
przyznanego takim ZAFI przez instytucje 
finansowe zaangażowane w te działania.

Or. en

Poprawka 243
Enikő Győri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Problemy z płynnością powodowane 
przez niektóre AFI stosujące duże 
dźwignie finansowe w swoich strategiach 
inwestycyjnych, jak również ich efekty 
zewnętrzne przyczyniły się do narastania 
finansowego ryzyka systemowego. Ta 
kwestia ma szczególne znaczenie dla 
otwartych funduszy inwestycyjnych, w 
przypadku których potencjalny run 
inwestora przeciwko funduszowi mógłby
łatwo wpłynąć na ekspozycję innych 
uczestników rynku w danym sektorze.

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko utraty płynności stanowi istotną część ryzyka systemowego w przypadku otwartych 
funduszy z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zachowania stadnego, 
którego skutkiem jest jednokierunkowe kształtowanie się cen rynkowych. W związku z tym 
Komisja jest proszona o pilne przedstawienie środków wykonawczych, które uwzględnią też 
kwestie płynności związane z funkcjonowaniem AFI.
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Poprawka 244
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Prowadzenie przez ZAFI działalności 
opierającej się na stosowaniu dużych 
dźwigni finansowych może mieć ujemny 
wpływ na stabilność i sprawne 
funkcjonowanie rynków finansowych. 
Uważa się za konieczne, aby Komisja 
miała możliwość ograniczenia 
maksymalnego poziomu dźwigni 
finansowej, który może stosować ZAFI, 
zwłaszcza wówczas, gdy ZAFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową. Wysokość pułapów 
ograniczających maksymalną wysokość 
dźwigni finansowej powinna uwzględniać 
aspekty związane ze źródłami dźwigni 
finansowej i strategiami stosowanymi 
przez ZAFI. Pułapy powinny także 
uwzględniać dynamiczny charakter 
zarządzania dźwignią finansową przez 
większość ZAFI stosujących dużą 
dźwignię finansową. W związku z tym 
ograniczenia dźwigni finansowej powinny 
przybrać formę albo progu, którego nie 
wolno przekroczyć w żadnych 
okolicznościach, albo pułapu 
ograniczającego średnią wysokość dźwigni 
finansowej, który byłby stosowany przez 
określony czas (np. miesięcznie lub 
kwartalnie).

(16) Prowadzenie przez AFI działalności 
opierającej się na stosowaniu dźwigni 
finansowych może mieć ujemny wpływ na 
stabilność i sprawne funkcjonowanie 
rynków finansowych. Uważa się za 
konieczne, aby Europejski Organ Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
miał możliwość ograniczenia 
maksymalnego poziomu dźwigni 
finansowej, który może stosować AFI. 
Wysokość pułapów ograniczających 
maksymalną wysokość dźwigni finansowej 
powinna uwzględniać aspekty związane ze 
źródłami dźwigni finansowej i strategiami 
stosowanymi przez AFI. Pułapy powinny 
także uwzględniać dynamiczny charakter 
zarządzania dźwignią finansową przez 
większość AFI stosujących dźwignię 
finansową. W związku z tym ograniczenia 
dźwigni finansowej powinny przybrać 
formę albo progu, którego nie wolno 
przekroczyć w żadnych okolicznościach, 
albo pułapu ograniczającego średnią 
wysokość dźwigni finansowej, który byłby 
stosowany przez określony czas (np. 
miesięcznie lub kwartalnie). Komisja 
powinna zadbać o to, by wymogi dotyczące 
AFI, które stosują dźwignię finansową, 
określone w niniejszej dyrektywie, miały 
zastosowanie do wszystkich funduszy, w 
tym funduszy UCITS, które stosują 
dźwignię finansową, inwestując na 
rynkach finansowych Unii.

Or. en

Uzasadnienie

ESMA powinien mieć możliwość ograniczenia maksymalnego poziomu dźwigni finansowej, 
który może stosować ZAFI.
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Poprawka 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Prowadzenie przez ZAFI działalności 
opierającej się na stosowaniu dużych 
dźwigni finansowych może mieć ujemny 
wpływ na stabilność i sprawne 
funkcjonowanie rynków finansowych. 
Uważa się za konieczne, aby Komisja 
miała możliwość ograniczenia 
maksymalnego poziomu dźwigni 
finansowej, który może stosować ZAFI, 
zwłaszcza wówczas, gdy ZAFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową. Wysokość pułapów 
ograniczających maksymalną wysokość 
dźwigni finansowej powinna uwzględniać 
aspekty związane ze źródłami dźwigni 
finansowej i strategiami stosowanymi 
przez ZAFI. Pułapy powinny także 
uwzględniać dynamiczny charakter 
zarządzania dźwignią finansową przez 
większość ZAFI stosujących dużą 
dźwignię finansową. W związku z tym 
ograniczenia dźwigni finansowej powinny 
przybrać formę albo progu, którego nie 
wolno przekroczyć w żadnych 
okolicznościach, albo pułapu 
ograniczającego średnią wysokość 
dźwigni finansowej, który byłby stosowany 
przez określony czas (np. miesięcznie lub 
kwartalnie).

(16) Prowadzenie przez ZAFI działalności 
opierającej się na stosowaniu dużych 
dźwigni finansowych może mieć ujemny 
wpływ na stabilność i sprawne 
funkcjonowanie rynków finansowych. 
Trudno jest zdefiniować pojęcie dźwigni 
finansowej. Właściwe organy rodzimych 
państw członkowskich ZAFI powinny 
mieć jednak możliwość ograniczenia 
maksymalnego poziomu dźwigni 
finansowej, który może stosować ZAFI w 
okresach skrajnych napięć rynkowych. 
Państwa członkowskie powinny 
informować o wszelkich tego typu 
środkach Europejski Organ Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 
oraz Komisję.

Or. en
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Poprawka 246
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Prowadzenie przez ZAFI działalności 
opierającej się na stosowaniu dużych 
dźwigni finansowych może mieć ujemny 
wpływ na stabilność i sprawne 
funkcjonowanie rynków finansowych.
Uważa się za konieczne, aby Komisja 
miała możliwość ograniczenia 
maksymalnego poziomu dźwigni 
finansowej, który może stosować ZAFI, 
zwłaszcza wówczas, gdy ZAFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową. Wysokość pułapów 
ograniczających maksymalną wysokość 
dźwigni finansowej powinna uwzględniać 
aspekty związane ze źródłami dźwigni 
finansowej i strategiami stosowanymi 
przez ZAFI. Pułapy powinny także 
uwzględniać dynamiczny charakter 
zarządzania dźwignią finansową przez 
większość ZAFI stosujących dużą 
dźwignię finansową. W związku z tym 
ograniczenia dźwigni finansowej powinny 
przybrać formę albo progu, którego nie 
wolno przekroczyć w żadnych 
okolicznościach, albo pułapu 
ograniczającego średnią wysokość 
dźwigni finansowej, który byłby stosowany 
przez określony czas (np. miesięcznie lub 
kwartalnie).

(16) Uważa się za konieczne, aby właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI miały możliwość 
ograniczenia maksymalnego poziomu 
dźwigni finansowej, który może stosować 
ZAFI w AFI w przypadku, gdy zagrożona 
może zostać stabilność i rzetelność 
systemu finansowego. Wysokość pułapów 
powinna uwzględniać aspekty związane ze 
źródłami dźwigni finansowej i strategiami 
stosowanymi przez ZAFI, a także warunki 
rynkowe, w jakich działa AFI. Pułapy 
powinny także uwzględniać dynamiczny 
charakter zarządzania dźwignią finansową 
przez większość ZAFI stosujących 
dźwignię finansową w swoich AFI oraz 
możliwe skutki procykliczne.

Or. en

Uzasadnienie

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
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the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.

Poprawka 247
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Prowadzenie przez ZAFI działalności 
opierającej się na stosowaniu dużych 
dźwigni finansowych może mieć ujemny 
wpływ na stabilność i sprawne 
funkcjonowanie rynków finansowych.
Uważa się za konieczne, aby Komisja 
miała możliwość ograniczenia 
maksymalnego poziomu dźwigni 
finansowej, który może stosować ZAFI, 
zwłaszcza wówczas, gdy ZAFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową. Wysokość pułapów 
ograniczających maksymalną wysokość 
dźwigni finansowej powinna uwzględniać 
aspekty związane ze źródłami dźwigni 
finansowej i strategiami stosowanymi 
przez ZAFI. Pułapy powinny także 
uwzględniać dynamiczny charakter 
zarządzania dźwignią finansową przez 
większość ZAFI stosujących dużą 
dźwignię finansową. W związku z tym 
ograniczenia dźwigni finansowej powinny 
przybrać formę albo progu, którego nie 
wolno przekroczyć w żadnych 
okolicznościach, albo pułapu 
ograniczającego średnią wysokość 
dźwigni finansowej, który byłby stosowany 
przez określony czas (np. miesięcznie lub 
kwartalnie). 

(16) Uważa się za konieczne, aby właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI miały możliwość 
ograniczenia maksymalnego poziomu 
dźwigni finansowej, który może stosować 
ZAFI w AFI w przypadku, gdy zagrożona 
może zostać stabilność i rzetelność 
systemu finansowego. Wysokość pułapów 
powinna uwzględniać aspekty związane ze 
źródłami dźwigni finansowej i strategiami 
stosowanymi przez ZAFI, a także warunki 
rynkowe, w jakich działa AFI. Pułapy 
powinny także uwzględniać dynamiczny 
charakter zarządzania dźwignią finansową 
przez większość ZAFI stosujących 
dźwignię finansową w swoich AFI oraz 
możliwe skutki procykliczne.
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Or. en

Poprawka 248
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Prowadzenie przez ZAFI 
działalności opierającej się na 
stosowaniu dużych dźwigni finansowych 
może mieć ujemny wpływ na stabilność i 
sprawne funkcjonowanie rynków 
finansowych. Uważa się za konieczne, 
aby Komisja miała możliwość 
ograniczenia maksymalnego poziomu 
dźwigni finansowej, który może stosować 
ZAFI, zwłaszcza wówczas, gdy ZAFI 
systematycznie stosuje dużą dźwignię 
finansową. Wysokość pułapów 
ograniczających maksymalną wysokość 
dźwigni finansowej powinna uwzględniać 
aspekty związane ze źródłami dźwigni 
finansowej i strategiami stosowanymi 
przez ZAFI. Pułapy powinny także 
uwzględniać dynamiczny charakter 
zarządzania dźwignią finansową przez 
większość ZAFI stosujących dużą 
dźwignię finansową. W związku z tym 
ograniczenia dźwigni finansowej 
powinny przybrać formę albo progu, 
którego nie wolno przekroczyć w żadnych 
okolicznościach, albo pułapu 
ograniczającego średnią wysokość 
dźwigni finansowej, który byłby 
stosowany przez określony czas (np. 
miesięcznie lub kwartalnie).

(16) Uważa się za konieczne, aby właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI miały możliwość 
ograniczenia maksymalnego poziomu 
dźwigni finansowej, który może stosować 
ZAFI w AFI w przypadku, gdy zagrożona 
może zostać stabilność i rzetelność 
systemu finansowego. Wysokość pułapów 
powinna uwzględniać aspekty związane ze 
źródłami dźwigni finansowej i strategiami 
stosowanymi przez ZAFI, a także warunki 
rynkowe, w jakich działa AFI. Pułapy 
powinny także uwzględniać dynamiczny 
charakter zarządzania dźwignią finansową 
przez większość ZAFI stosujących 
dźwignię finansową w swoich AFI oraz 
możliwe skutki procykliczne.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy oczekiwać, że Komisja będzie w stanie określić te pułapy. Ponadto wszelkie tego 
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typu uprawnienia wpłynęłyby negatywnie na zaufanie rynku i mogłyby spowodować 
destabilizację w czasach zawirowań finansowych. Poprawka ta odpowiada kompromisowemu 
wnioskowi szwedzkiej prezydencji.

Poprawka 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Krótka sprzedaż jest powszechną 
praktyką rynkową, szeroko stosowaną 
przez ZAFI i innych uczestników rynku. 
Chociaż może ona czasami odgrywać 
przydatną rolę w utrzymaniu płynności 
rynków, powoduje również ich większą 
zmienność i przyczynia się do ich 
destabilizacji z powodu swojego skutku 
procyklicznego. W szczególności rola 
krótkiej sprzedaży w przyspieszaniu 
pogarszania się sytuacji na rynku jest od 
dawna udokumentowana za każdym 
razem, gdy dochodzi do kryzysu rynków 
finansowych. Ponadto krótka sprzedaż 
może przyczyniać się do 
rozpowszechniania fałszywych pogłosek w 
celu czerpania korzyści ze spadków na 
rynku. Jako że właściwe funkcjonowanie i 
integralność rynków mają kluczowe 
znaczenie dla przywrócenia zaufania 
inwestorów długoterminowych, którzy są 
niezwykle ważni dla finansowania 
gospodarki, i ponieważ integracja rynków 
finansowych wymaga stosowania 
wspólnych praktyk w całej Unii
Europejskiej w celu uniknięcia 
porównywania przepisów i 
wykorzystywania różnic między nimi, 
należy zmienić dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 stycznia 2003 r. w sprawie 
wykorzystywania poufnych informacji i 
manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) 
celem stworzenia ram regulacyjnych dla 
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krótkiej sprzedaży, a także zakazać 
krótkiej sprzedaży bez pokrycia. 
Opracowując, a następnie przyjmując 
przepisy, Komisja powinna wziąć pod 
uwagę przepisy obowiązujące w Stanach 
Zjednoczonych w celu wypracowania 
wspólnej normy po obu stronach 
Atlantyku i tym samym ułatwienia 
właściwego funkcjonowania światowych 
rynków finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.

Poprawka 250
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Należy zagwarantować, że wszyscy 
uczestnicy rynku zaangażowani w krótką 
sprzedaż będą podlegali takim samym 
wymogom. W tym celu Komisja powinna 
zaproponować środek horyzontalny 
mający na celu zapewnienie równych 
szans dla ZAFI i innych podmiotów 
stosujących krótką sprzedaż.

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku niektórych pełnoprawnych zabezpieczeniach korporacyjnych możliwe jest 
stosowanie krótkiej sprzedaży bez pokrycia. Należy podjąć wszelkie działania horyzontalne, 
aby zagwarantować równe szanse i uniknąć arbitrażu regulacyjnego.

Poprawka 251
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Konieczne jest przyjęcie środka 
horyzontalnego na poziomie Unii, który 
zabroni krótkiej sprzedaży bez pokrycia 
(naked short selling) w Unii i rozwiąże 
ogólne kwestie dotyczące krótkiej 
sprzedaży na rynkach finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Uważa, że krótka sprzedaż bez pokrycia powinna być zakazana i że musimy się zająć kwestią 
krótkiej sprzedaży w sposób horyzontalny w celu ochrony równych reguł gry w całej 
Wspólnocie.  

Poprawka 252
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Krótka sprzedaż odgrywa istotną 
rolę w funkcjonowaniu rynków 
finansowych i stanowi pełnoprawną 
technikę inwestowania. Istnieje jednak 
obawa, że krótka sprzedaż może 
przyczyniać się do zakłóceń na rynkach, 
zwłaszcza w skrajnych warunkach 
rynkowych. Krótka sprzedaż powinna 
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zatem odbywać się w zharmonizowanych 
ramach regulacyjnych, tak aby ograniczyć 
jej potencjalne destabilizujące 
oddziaływanie. W związku z tym Komisja 
powinna przyjąć instrument horyzontalny 
w celu uniknięcia niespójności i 
ustanowienia równych warunków w 
przepisach UE.

Or. en

Poprawka 253
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Krótka sprzedaż odgrywa istotną 
rolę w funkcjonowaniu rynków 
finansowych i stanowi pełnoprawną 
technikę inwestowania. Istnieje jednak 
obawa, że krótka sprzedaż może 
przyczyniać się do zakłóceń na rynkach, 
zwłaszcza w skrajnych warunkach 
rynkowych. Krótka sprzedaż powinna 
zatem odbywać się w zharmonizowanych 
ramach regulacyjnych, tak aby ograniczyć 
jej potencjalne destabilizujące 
oddziaływanie.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z celem, który stara się osiągnąć CESR, i wykonaną już przez niego pracą, należy 
ustanowić kompleksowe, zharmonizowane ramy regulacyjne dla ujawniania informacji 
dotyczących krótkiej sprzedaży w odrębnych przepisach mających zastosowanie do wszystkich 
odnośnych przedsiębiorców finansowych.
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Poprawka 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Europejski Bank Centralny i grupa 
wysokiego szczebla ds. nadzoru 
finansowego pod przewodnictwem 
Jacques’a de Larosière’a zaproponowały 
utworzenie światowego rejestru 
kredytowego. Ustanowienie takiego 
światowego rejestru wszystkich pozycji 
terminowych powinno pomóc określić 
ryzyko systemowe związane z kredytami i 
zaangażowaniem kontrahentów oraz z 
„zachowaniami stadnymi” i 
rozprzestrzenianiem się kryzysu na 
rynkach finansowych. CESR powinien 
zatem założyć rejestr, w którym 
zapisywano by wszystkie dane dotyczące 
dźwigni finansowej stosowanej przez 
ZAFI. 

Or. en

Poprawka 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16c) Niewłaściwe postępowanie ZAFI, a 
także innych podmiotów rynkowych, które 
wykorzystują określone techniki, takie jak 
niejawne przejęcia w drodze zakupu lub 
oddawanie pustych głosów, może 
destabilizująco wpływać na rynki unijne. 
Aby ograniczyć proceder niejawnego 
nabywania, należy ustanowić odpowiedni 
system jawności uwzględniający zarówno 
bezpośrednie interesy glosujących w 
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odniesieniu do pełnych udziałów 
własności, a także pośrednie interesy 
związane z transakcjami pochodnymi lub 
instrumentami finansowymi nadającymi 
uprawnienia do nowo wydanych udziałów. 
Proceder oddawania pustych głosów 
powinien zostać zabroniony jako 
szkodliwy dla przedsiębiorstw i rynków. W 
tym kontekście Komisja powinna dokonać 
przeglądu dyrektywy 2004/109/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie 
harmonizacji wymogów dotyczących 
przejrzystości informacji o emitentach, 
których papiery wartościowe dopuszczane 
są do obrotu na rynku regulowanym1, 
dyrektywy Komisji 2007/14/WE z dnia 8 
marca 2007 r. ustanawiającej szczegółowe 
zasady wdrożenia niektórych przepisów 
dyrektywy 2004/109/WE w sprawie 
harmonizacji wymogów dotyczących 
przejrzystości informacji o emitentach, 
których papiery wartościowe dopuszczane 
są do obrotu na rynku regulowanym2 oraz 
dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 
2007 r. w sprawie wykonywania 
niektórych praw akcjonariuszy spółek 
notowanych na rynku regulowanym3.
1Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 38.

2 Dz.U. L 69 z 9.3.2007, s. 27.
3 Dz.U. L 184 z 11.7.2007, s. 17.

Or. en

Poprawka 256
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Komisja powinna rozważyć opcję 
utworzenia europejskiego systemu 
prywatnego plasowania.
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Poprawka 257
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Należy zadbać o to, aby ZAFI 
dostarczał wszystkim przedsiębiorstwom, 
wobec których jest podmiotem 
kontrolującym lub dominującym, 
informacje niezbędne danemu 
przedsiębiorstwu do oceny skutków, jakie 
będzie miał ten stosunek kontroli w 
krótkim lub średnim okresie na jego 
sytuację ekonomiczno-socjalną. W tym 
celu ZAFI zarządzające AFI, który może 
kontrolować przedsiębiorstwa notowane 
lub nienotowane na rynku regulowanym, 
powinni podlegać szczególnym wymogom, 
w szczególności wymogowi zgłaszania 
takiego stosunku kontroli oraz ujawniania 
przedsiębiorstwu i wszystkim pozostałym 
wspólnikom lub akcjonariuszom 
informacji na temat planów ZAFI 
dotyczących przyszłego rozwoju 
przedsiębiorstwa i innych planowanych 
zmian w kontrolowanym 
przedsiębiorstwie. W celu 
zagwarantowania przejrzystości 
kontrolowanego przedsiębiorstwa należy 
wprowadzić zaostrzone wymogi 
sprawozdawcze. Sprawozdania roczne 
odpowiedniego AFI powinny być 
uzupełniane o informacje dotyczące 
charakteru inwestycji i kontrolowanego 
przedsiębiorstwa.

(17) Należy zadbać o to, aby ZAFI 
dostarczał wszystkim przedsiębiorstwom, 
wobec których jest podmiotem 
kontrolującym lub dominującym, 
informacje niezbędne danemu 
przedsiębiorstwu do oceny skutków, jakie 
będzie miał ten stosunek kontroli w 
krótkim lub średnim okresie na jego 
sytuację ekonomiczno-socjalną. W tym 
celu ZAFI zarządzający AFI, który może 
kontrolować przedsiębiorstwa nienotowane 
na rynku regulowanym, powinni podlegać 
szczególnym wymogom. W celu 
zagwarantowania przejrzystości 
kontrolowanego przedsiębiorstwa należy 
wprowadzić zaostrzone wymogi 
sprawozdawcze.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane wymogi w zakresie przejrzystości są zbyt surowe. Powinny być bardziej 
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zdroworozsądkowe i wyważone.

Poprawka 258
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zadbać o to, aby ZAFI dostarczał 
wszystkim przedsiębiorstwom, wobec 
których jest podmiotem kontrolującym lub 
dominującym, informacje niezbędne 
danemu przedsiębiorstwu do oceny 
skutków, jakie będzie miał ten stosunek 
kontroli w krótkim lub średnim okresie na 
jego sytuację ekonomiczno-socjalną. W 
tym celu ZAFI zarządzające AFI, który 
może kontrolować przedsiębiorstwa 
notowane lub nienotowane na rynku 
regulowanym, powinni podlegać 
szczególnym wymogom, w szczególności 
wymogowi zgłaszania takiego stosunku 
kontroli oraz ujawniania przedsiębiorstwu i 
wszystkim pozostałym wspólnikom lub 
akcjonariuszom informacji na temat 
planów ZAFI dotyczących przyszłego 
rozwoju przedsiębiorstwa i innych 
planowanych zmian w kontrolowanym 
przedsiębiorstwie. W celu 
zagwarantowania przejrzystości 
kontrolowanego przedsiębiorstwa należy 
wprowadzić zaostrzone wymogi 
sprawozdawcze. Sprawozdania roczne 
odpowiedniego AFI powinny być 
uzupełniane o informacje dotyczące 
charakteru inwestycji i kontrolowanego 
przedsiębiorstwa.

Należy zadbać o to, aby ZAFI dostarczał 
wszystkim przedsiębiorstwom, wobec 
których jest podmiotem kontrolującym lub 
na które ma znaczący wpływ, informacje 
niezbędne danemu przedsiębiorstwu do 
oceny skutków, jakie będzie miał ten 
stosunek kontroli w krótkim lub średnim 
okresie na jego sytuację ekonomiczno-
socjalną. W tym celu AFI, które mogą 
kontrolować przedsiębiorstwa notowane 
lub nienotowane na rynku regulowanym, 
powinny podlegać szczególnym 
wymogom, w szczególności wymogowi 
zgłaszania takiego stosunku kontroli oraz 
ujawniania przedsiębiorstwu i wszystkim 
pozostałym wspólnikom lub 
akcjonariuszom informacji na temat 
planów AFI dotyczących przyszłego 
rozwoju przedsiębiorstwa i innych 
planowanych zmian w kontrolowanym 
przedsiębiorstwie. W celu 
zagwarantowania przejrzystości 
kontrolowanego przedsiębiorstwa należy 
wprowadzić zaostrzone wymogi 
sprawozdawcze. Sprawozdania roczne 
odpowiedniego AFI powinny być 
uzupełniane o informacje dotyczące 
charakteru inwestycji i kontrolowanego 
przedsiębiorstwa. Komisja winna zadbać o 
to, by zawarte w niniejszej dyrektywie 
wymogi dotyczące AFI, które kontrolują 
przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej lub 
wywierają na nie znaczący wpływ, miały 
zastosowanie do wszystkich funduszy, w 
tym funduszy UCITS, które kontrolują 
przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej lub 
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wywierają na nie znaczący wpływ.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie fundusze (europejskie i pozaeuropejskie), które kontrolują przedsiębiorstwa w Unii 
Europejskiej lub wywierają na nie znaczący wpływ, winny obowiązywać takie same 
wymagania.

Poprawka 259
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Należy zadbać o to, by spółki 
portfelowe nie podlegały bardziej 
restrykcyjnym wymogom niż inne 
przedsiębiorstwa nienotowane na rynku 
regulowanym przyjmujące inną prywatną 
inwestycję aniżeli inwestycja ze strony 
ZAFI. W tym celu Komisja powinna jak 
najszybciej przeprowadzić przegląd 
odnośnego prawodawstwa w zakresie 
prawa spółek oraz wszelkich odnośnych 
dyrektyw sektora finansowego najpóźniej 
do dnia …* oraz wprowadzić niezbędne 
zmiany w postaci poprawek 
legislacyjnych, które powinny zapewniać 
równe warunki dla spółek portfelowych 
i innych.
Dz.U.: wstawić datę wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić równe warunki dla ZAFI i innych inwestorów, którzy zdobywają kontrolę w 
przedsiębiorstwach nienotowanych.
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Poprawka 260
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Należy zadbać o to, by spółki 
portfelowe nie podlegały bardziej 
restrykcyjnym wymogom niż inni emitenci 
lub przedsiębiorstwa nienotowane 
przyjmujące inną prywatną inwestycję 
aniżeli inwestycja ze strony ZAFI. W tym 
celu Komisja powinna przeprowadzić 
przegląd odnośnego prawodawstwa 
w zakresie prawa spółek oraz wszelkich 
odnośnych dyrektyw sektora finansowego 
do dnia …* oraz wprowadzić niezbędne 
zmiany w postaci poprawek 
legislacyjnych, które powinny zapewniać 
równe warunki dla spółek portfelowych 
i innych.
Dz.U. wstawić datę wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy

Or. en

Poprawka 261
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
nadmiernie obciążać w szczególności 
małych i średnich AFI, które nie 
wprowadzają ryzyka systemowego i nie 
zagrażają integralności rynków. Jednym 
z narzędzi służących osiągnięciu tego celu 
jest właściwe stosowanie zasady 
proporcjonalności. W ogólnym ujęciu 
zasada ta powinna mieć zastosowanie do 
wymogów spoczywających na ZAFI, AFI, 



AM\804881PL.doc 113/169 PE439.111v02-00

PL

depozytariuszach i taksatorach, jak i do 
wykonywania uprawnień nadzorczych. 
Wszystkie środki zawarte w niniejszej 
dyrektywie, w tym akty delegowane, 
powinny zatem należycie uwzględniać 
charakter, zakres i złożoność różnych 
rodzajów AFI i ZAFI. Przypadki 
obejmujące, na przykład, sztuczne 
rozdzielenie funduszy, którymi zarządzają 
ci sami ZAFI, nie powinny prowadzić do 
obchodzenia przepisów dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć nakładania nadmiernych wymagań na ZAFI, których działania nie wiążą się ze 
znaczącym ryzykiem systemowym oraz aby odzwierciedlić różnice między poszczególnymi 
rodzajami AFI i problemami prawnymi wynikającymi z ich działalności, należy stosować 
zasadę proporcjonalności i różnicowania w odniesieniu do przepisów niniejszej dyrektywy.

Poprawka 262
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
stanowić nadmiernego obciążenia dla 
małych AFI, które nie wprowadzają 
ryzyka systemowego i nie zagrażają 
integralności rynków. Jednym z narzędzi 
służących osiągnięciu tego celu jest 
właściwe stosowanie zasady 
proporcjonalności. Zasada ta powinna 
mieć zastosowanie zarówno do wymogów 
spoczywających na ZAFI, AFI, 
depozytariuszach i taksatorach, jak i do 
wykonywania uprawnień nadzorczych. 
Wszystkie środki zawarte w niniejszej 
dyrektywie, w tym akty delegowane, 
powinny być zatem zgodne z zasadą 
proporcjonalności, by należycie 
uwzględniać charakter, zakres i złożoność 
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lub specyficzną naturę swojej działalności, 
np. zarządzających mikrofinansowymi 
funduszami inwestycyjnymi, w 
odniesieniu do których zastosowanie 
powinna mieć dostosowana procedura 
wyceny i sprawozdawczości.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada proporcjonalności powinna przyczynić się do stosowania odpowiednich przepisów 
dostosowanych do szczególnego charakteru określonych rodzajów funduszy, takich jak 
fundusze mikrofinansowe, co nie może jednak doprowadzić do wyłączenia ich z zakresu 
niniejszej dyrektywy. Powinno się je objąć przygotowywaną dyrektywą UCITS V.

Poprawka 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Nie istnieje ogólnounijna baza 
danych zawierająca standardowe 
informacje na temat ZAFI. W związku z 
tym brak jest danych, a informacje 
pochodzące z samego sektora nie 
przyczynią się w wystarczającym stopniu 
do jego zapełnienia. Decydujące znaczenie 
ma zatem utworzenie bazy danych 
statystycznych gromadzącej informacje 
dotyczące ZAFI. Komisja powinna założyć 
tę bazę i zarządzać nią.

Or. en
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Poprawka 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Należy odpowiednio kontrolować 
ZAFI kontrolujących przedsiębiorstwo, 
które pragnie zarządzać aktywami w celu 
spłaty części nabytych wierzytelności. W 
tym celu, gdy przedsiębiorstwo 
kontrolowane przez private equity chce 
sprzedać jakiekolwiek aktywa materialne 
przedsiębiorstwa, zarządzający zarówno 
przedsiębiorstwem docelowym, jak i 
podmiotami służącymi realizacji nabycia, 
powinien wydać oświadczenie 
wyjaśniające powody sprzedaży i 
zaświadczające, że proponowana sprzedaż 
leży w najlepszym interesie 
przedsiębiorstwa docelowego. Jeżeli 
proponowana sprzedaż łączy się ze spłatą 
nabytych wierzytelności, należy 
poinformować o tym fakcie pracowników 
przedsiębiorstwa docelowego i 
skonsultować się z nimi. Jeśli w wyniku 
wyprzedaży aktywów przedsiębiorstwo 
stanie się niewypłacalne, należy obciążyć 
odpowiedzialnością przedsiębiorstwo 
private equity. Zasadniczo, zarządzający 
przedsiębiorstwami, do których wykupu 
stosuje się mechanizm dźwigni finansowej 
powinni mieć obowiązek wydania 
oświadczenia, zgodnie z którym odpływ 
kapitału, w tym w związku z 
dokonywanymi opłatami, przysłuży się w 
perspektywie długoterminowej interesom 
przedsiębiorstwa, m.in. 
długoterminowemu wzrostowi i potrzebom 
w zakresie badań i rozwoju.

Or. en
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Poprawka 265
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) AFI nadmiernie wykorzystujące 
mechanizm dźwigni w celu zdobycia 
kontroli nad nienotowanymi 
przedsiębiorstwami mogłyby być szkodliwe 
dla rozwoju tych przedsiębiorstw i ich 
inwestycji, w szczególności w sytuacji 
recesji gospodarczej. Konieczne wydaje się 
nałożenie ograniczeń na poziom dźwigni, 
dzięki której AFI mogłyby wykupić 
przedsiębiorstwa. 

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej wykorzystywanego do wykupu 
przedsiębiorstw powinno zostać ograniczone, ponieważ nadmierne zadłużenie stanowi 
zagrożenie dla przedsiębiorstw wykupywanych przez tego rodzaju fundusze.

Poprawka 266
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Należy zadbać o to, by AFI 
podejmujące próbę wpływania na 
strategie notowanych przedsiębiorstw były 
długoterminowo zaangażowane w 
działanie tych przedsiębiorstw, tak aby 
zapobiec strategiom krótkoterminowym.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy krótkoterminowi nie powinni mieć wpływu na długoterminowe strategie 
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notowanych przedsiębiorstw.

Poprawka 267
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Obecnie wielu ZAFI zarządza AFI 
mającymi siedzibę w krajach trzecich.
Uprawnieni ZAFI powinni mieć prawo 
zarządzać AFI mającymi siedzibę w 
krajach trzecich, z zastrzeżeniem 
odpowiednich ustaleń gwarantujących 
odpowiednie administrowanie tymi AFI i 
efektywne przechowywanie aktywów 
inwestowanych przez wspólnotowych 
inwestorów.

(18) Wieloma AFI oferowanymi 
inwestorom europejskim zarządza się 
obecnie z krajów trzecich lub też mają one 
tam swoją siedzibę. Inwestorzy z siedzibą 
w Unii powinni mieć prawo do 
inwestowania w AFI, którymi zarządza się 
z krajów trzecich lub które mają tam 
siedzibę, z zastrzeżeniem odpowiednich 
ustaleń gwarantujących, że wymogi 
niniejszej dyrektywy dotyczące ochrony 
inwestorów i odpowiedniego 
administrowania tymi AFI są właściwie 
wdrażane. Inwestorzy z siedzibą w Unii 
nie powinni móc inwestować w AFI z 
krajów trzecich odmawiających 
współpracy w odniesieniu do 
opodatkowania i nadzoru 
ostrożnościowego. Stopień współpracy 
kraju trzeciego powinien podlegać ocenie 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie oferowane europejskim inwestorom AFI powinny wypełniać wymóg ochrony 
inwestorów, niezależnie od siedziby czy miejsca, z którego się nimi zarządza.
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Poprawka 268
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Obecnie wiele ZAFI zarządza AFI 
mającymi siedzibę w krajach trzecich. 
Uprawnieni ZAFI powinni mieć prawo 
zarządzać AFI mającymi siedzibę w 
krajach trzecich, z zastrzeżeniem 
odpowiednich ustaleń gwarantujących 
odpowiednie administrowanie tymi AFI i 
efektywne przechowywanie aktywów 
inwestowanych przez wspólnotowych 
inwestorów. 

(18) Obecnie wiele ZAFI zarządza AFI 
mającymi siedzibę w krajach trzecich. 
Uprawnieni ZAFI powinni mieć prawo 
zarządzać AFI mającymi siedzibę w 
krajach trzecich. 

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe systemy prywatnego plasowania powinny współistnieć z paszportem, umożliwiając 
zarządzanie funduszami z siedzibą w kraju trzecim i wprowadzanie ich do obrotu w państwie 
członkowskim, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym.

Poprawka 269
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Z myślą o dalszym rozwijaniu rynku 
wewnętrznego, poszerzeniu gamy 
produktów i efektywności AFI 
oferowanych inwestorom w Unii oraz o 
wzmocnieniu europejskiego sektora 
alternatywnych funduszy inwestycyjnych 
niniejsza dyrektywa powinna, kiedy tylko 
to możliwe, zachęcać do podejmowania 
środków promujących tworzenie lub 
rozwijanie przedsiębiorstw zarządzających 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi w Unii i tworzenie AFI z 
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siedzibą w państwach członkowskich. 
Opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zadbać o równość szans oraz by 
państwa członkowskie nie zapewniały AFI 
i ZAFI z krajów trzecich korzystniejszych 
warunków działania i oferowania 
produktów inwestycyjnych niż AFI i ZAFI 
z siedzibą w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki skutecznym dyrektywom UCITS w ciągu ostatnich 20 lat europejski sektor funduszy
stał się światową marką, stworzono lepsze możliwości inwestowania dla inwestorów 
europejskich, a we Wspólnocie powstała znacząca liczba miejsc pracy.  Jednym z celów 
przedmiotowej dyrektywy jest skupienie się na równości szans dla europejskich ZAFI i AFI z 
myślą o wsparciu sektora alternatywnych funduszy inwestycyjnych we Wspólnocie 
Europejskiej, co dostarczy nowych możliwości inwestowania dla europejskich inwestorów i 
przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w państwach członkowskich.

Poprawka 270
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Europejskie fundusze emerytalne, 
instytucje kredytowe, firmy 
ubezpieczeniowe i fundusze UCITS nie 
powinny móc bezpośrednio lub pośrednio 
inwestować w AFI, które nie spełniają 
wymogów niniejszej dyrektywy w zakresie 
ochrony inwestorów.

Or. en

Uzasadnienie

Oszczędności europejskich obywateli nie powinno się inwestować w AFI, które nie 
zapewniają żadnych mechanizmów ochrony inwestorów, nawet jeśli są to inwestycje 
pośrednie dokonywane przez inwestorów branżowych.
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Poprawka 271
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Na europejskich rynkach 
finansowych inwestuje się obecnie w wiele 
AFI, którymi zarządza się z krajów 
trzecich lub które mają siedzibę w krajach 
trzecich. Z myślą o zapewnieniu 
stabilności finansowej w Unii 
Europejskiej należy objąć wspomniane 
fundusze wymogami obowiązującymi 
AFI, którymi zarządza się w Unii lub 
które mają w Unii swoją siedzibę. 

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie stabilności finansowej na rynkach europejskich wiąże się z objęciem przepisami 
wszystkich AFI działających na tych rynkach, niezależnie od miejsca, w którym mają swoją 
siedzibę.

Poprawka 272
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) ZAFI powinien mieć także możliwość 
wprowadzania AFI mających siedzibę w 
kraju trzecim do obrotu wśród inwestorów 
branżowych zarówno w rodzimym 
państwie członkowskim ZAFI, jak i w 
innych państwach członkowskich. Prawo 
to powinno podlegać warunkom w postaci 
dopełnienia procedur notyfikacyjnych 
oraz istnienia umowy podatkowej z danym 
krajem trzecim, która gwarantuje sprawną 
wymianę informacji z organami 
podatkowymi w miejscu siedziby 

skreślony
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inwestorów wspólnotowych. Z uwagi na 
fakt, że taki AFI i kraj trzeci, w którym 
mieści się jego siedziba, podlegają 
dodatkowym wymogom, a niektóre z tych 
wymogów zostaną dopiero określone w 
środkach wykonawczych, ustanowione w 
dyrektywie prawa do wprowadzania AFI 
mających siedzibę w kraju trzecim do 
obrotu wśród inwestorów branżowych 
staną się skuteczne dopiero po upływie 
trzech lat od okresu transpozycji. Do tego 
czasu państwa członkowskie mogą 
zezwolić ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI mających siedzibę w kraju 
trzecim wśród inwestorów branżowych na 
własnym terytorium, lub utrzymać takie 
zezwolenie, zgodnie z prawem krajowym. 
Przez ten okres trzech lat ZAFI nie może 
jednak wprowadzać takich AFI do obrotu 
wśród inwestorów branżowych w innych 
państwach członkowskich na podstawie 
praw ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Punkt 19 preambuły nie wnosi niczego nowego w świetle postanowień zawartych w 
zmienionym punkcie 18 preambuły i w nowych artykułach 18a i 18b.

Poprawka 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) ZAFI powinien mieć także możliwość 
wprowadzania AFI mających siedzibę w 
kraju trzecim do obrotu wśród inwestorów 
branżowych zarówno w rodzimym 
państwie członkowskim ZAFI, jak i w 
innych państwach członkowskich. Prawo 
to powinno podlegać warunkom w postaci 

(19) ZAFI powinien mieć możliwość 
wprowadzania AFI mających siedzibę 
w Unii do obrotu wśród inwestorów 
branżowych zarówno w rodzimym 
państwie członkowskim ZAFI, jak i w 
innych państwach członkowskich. Prawo 
to powinno podlegać warunkom w postaci 
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dopełnienia procedur notyfikacyjnych oraz 
istnienia umowy podatkowej z danym 
krajem trzecim, która gwarantuje sprawną 
wymianę informacji z organami 
podatkowymi w miejscu siedziby 
inwestorów wspólnotowych. Z uwagi na 
fakt, że taki AFI i kraj trzeci, w którym 
mieści się jego siedziba, podlegają 
dodatkowym wymogom, a niektóre z tych 
wymogów zostaną dopiero określone w 
środkach wykonawczych, ustanowione w 
dyrektywie prawa do wprowadzania AFI 
mających siedzibę w kraju trzecim do 
obrotu wśród inwestorów branżowych 
staną się skuteczne dopiero po upływie 
trzech lat od okresu transpozycji. Do tego 
czasu państwa członkowskie mogą 
zezwolić ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI mających siedzibę w kraju 
trzecim wśród inwestorów branżowych na 
własnym terytorium, lub utrzymać takie 
zezwolenie, zgodnie z prawem krajowym. 
Przez ten okres trzech lat ZAFI nie może 
jednak wprowadzać takich AFI do obrotu 
wśród inwestorów branżowych w innych 
państwach członkowskich na podstawie 
praw ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.

dopełnienia procedur notyfikacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Z systemu paszportowego mogą korzystać jedynie ZAFI z siedzibą w UE, którzy zarządzają 
AFI z siedzibą w UE.

Poprawka 274
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) ZAFI powinien mieć także możliwość 
wprowadzania AFI mających siedzibę w 

(19) Każdy inwestor z siedzibą w Unii 
powinien mieć swobodę inwestowania 
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kraju trzecim do obrotu wśród inwestorów 
branżowych zarówno w rodzimym 
państwie członkowskim ZAFI, jak i w 
innych państwach członkowskich. Prawo 
to powinno podlegać warunkom w postaci 
dopełnienia procedur notyfikacyjnych 
oraz istnienia umowy podatkowej z danym 
krajem trzecim, która gwarantuje sprawną 
wymianę informacji z organami 
podatkowymi w miejscu siedziby 
inwestorów wspólnotowych. Z uwagi na 
fakt, że taki AFI i kraj trzeci, w którym 
mieści się jego siedziba, podlegają 
dodatkowym wymogom, a niektóre z tych 
wymogów zostaną dopiero określone w 
środkach wykonawczych, ustanowione w 
dyrektywie prawa do wprowadzania AFI 
mających siedzibę w kraju trzecim do 
obrotu wśród inwestorów branżowych 
staną się skuteczne dopiero po upływie 
trzech lat od okresu transpozycji. Do tego 
czasu państwa członkowskie mogą 
zezwolić ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI mających siedzibę w kraju 
trzecim wśród inwestorów branżowych na 
własnym terytorium, lub utrzymać takie 
zezwolenie, zgodnie z prawem krajowym. 
Przez ten okres trzech lat ZAFI nie może 
jednak wprowadzać takich AFI do obrotu 
wśród inwestorów branżowych w innych 
państwach członkowskich na podstawie 
praw ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.

z własnej inicjatywy w fundusz w kraju 
trzecim zgodnie z istniejącymi krajowymi 
systemami prywatnego plasowania. 
Jednakże w takim przypadku należy 
zapewnić przejrzystość funduszu 
i skuteczny monitoring potencjalnego 
ryzyka systemowego. W tym celu, jeżeli 
ZAFI ma siedzibę w kraju trzecim, 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym wprowadzany jest do obrotu 
odnośny AFI, powinien mieć podpisaną 
umowę o współpracy i wymianie 
informacji na temat ryzyka systemowego 
z właściwym organem w tym kraju 
trzecim. Ponadto, w celu dopełnienia 
rynku wewnętrznego, AFI mający siedzibę 
w Unii i zarządzany przez ZAFI z siedzibą 
w Unii powinien korzystać z europejskiego 
paszportu umożliwiającego wprowadzanie 
do obrotu na mocy niniejszej dyrektywy. 
Podobnie jak UCITS korzystają 
z oznakowania UCITS, AFI mający 
siedzibę w Unii powinien korzystać 
z takiego europejskiego oznakowania, 
oferując inwestorom standardy określone 
w niniejszej dyrektywie, wzmocnione 
wymogiem, aby siedziby depozytariusza 
i AFI mieściły się w tym samym państwie 
członkowskim. Przepisów tych nie należy 
obchodzić za pomocą modeli funduszy 
podstawowych i powiązanych. Jeżeli 
zatem AFI powiązany inwestuje 
w fundusz podstawowy, który nie byłby 
objęty europejskim paszportem 
umożliwiającym wprowadzanie do obrotu 
na mocy niniejszej dyrektywy, również 
i AFI powiązany nie powinien korzystać 
z paszportu europejskiego. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby na mocy niniejszej dyrektywy skorzystać z europejskiego paszportu umożliwiającego 
wprowadzanie do obrotu, fundusz funduszy AFI – nawet jeśli zainwestował ponad 30% w AFI 
z kraju trzeciego – będzie musiał mieć siedzibę w państwie członkowskim, a zarządzać nim 
będzie musiał ZAFI autoryzowany na mocy niniejszej dyrektywy. W przeciwieństwie do 
powiązanego AFI, którego polityka inwestycyjna przewiduje jedynie inwestowanie w 
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powiązany fundusz podstawowy, w związku z czym rola zarządzającego tym funduszem jest 
ograniczona, ZAFI funduszu funduszy dysponuje pełnymi i wyłącznymi uprawnieniami w 
zakresie zarządzania i jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszem zgodnie z polityką 
inwestycyjną.

Poprawka 275
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) ZAFI powinien mieć także możliwość 
wprowadzania AFI mających siedzibę w 
kraju trzecim do obrotu wśród inwestorów
branżowych zarówno w rodzimym 
państwie członkowskim ZAFI, jak i w 
innych państwach członkowskich. Prawo 
to powinno podlegać warunkom w postaci 
dopełnienia procedur notyfikacyjnych 
oraz istnienia umowy podatkowej z danym 
krajem trzecim, która gwarantuje sprawną 
wymianę informacji z organami 
podatkowymi w miejscu siedziby 
inwestorów wspólnotowych. Z uwagi na 
fakt, że taki AFI i kraj trzeci, w którym 
mieści się jego siedziba, podlegają 
dodatkowym wymogom, a niektóre z tych 
wymogów zostaną dopiero określone w 
środkach wykonawczych, ustanowione w 
dyrektywie prawa do wprowadzania AFI 
mających siedzibę w kraju trzecim do 
obrotu wśród inwestorów branżowych 
staną się skuteczne dopiero po upływie 
trzech lat od okresu transpozycji. Do tego
czasu państwa członkowskie mogą 
zezwolić ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI mających siedzibę w kraju 
trzecim wśród inwestorów branżowych na 
własnym terytorium, lub utrzymać takie 
zezwolenie, zgodnie z prawem krajowym. 
Przez ten okres trzech lat ZAFI nie może 
jednak wprowadzać takich AFI do obrotu 
wśród inwestorów branżowych w innych 
państwach członkowskich na podstawie 

(19) Państwo członkowskie powinno 
posiadać uprawnienia w zakresie 
zezwalania ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI z siedzibą w krajach trzecich 
na jego terytorium wśród inwestorów z 
tego właśnie państwa członkowskiego, 
jeżeli zostały przyjęte właściwe ustalenia o 
współpracy pomiędzy właściwymi 
władzami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI a organami
nadzoru przedmiotowego kraju trzeciego.
Te ustalenia dotyczące współpracy 
powinny odpowiednio zapobiegać 
ewentualnym problemom w zakresie 
uchylania się od płacenia podatków i 
prania pieniędzy.
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praw ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 276
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) ZAFI powinien mieć także możliwość 
wprowadzania AFI mających siedzibę w 
kraju trzecim do obrotu wśród inwestorów 
branżowych zarówno w rodzimym 
państwie członkowskim ZAFI, jak i w 
innych państwach członkowskich. Prawo 
to powinno podlegać warunkom w postaci 
dopełnienia procedur notyfikacyjnych 
oraz istnienia umowy podatkowej z danym 
krajem trzecim, która gwarantuje sprawną 
wymianę informacji z organami 
podatkowymi w miejscu siedziby 
inwestorów wspólnotowych. Z uwagi na 
fakt, że taki AFI i kraj trzeci, w którym 
mieści się jego siedziba, podlegają 
dodatkowym wymogom, a niektóre z tych 
wymogów zostaną dopiero określone w 
środkach wykonawczych, ustanowione w 
dyrektywie prawa do wprowadzania AFI 
mających siedzibę w kraju trzecim do 
obrotu wśród inwestorów branżowych 
staną się skuteczne dopiero po upływie 
trzech lat od okresu transpozycji. Do tego 
czasu państwa członkowskie mogą 
zezwolić ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI mających siedzibę w kraju 
trzecim wśród inwestorów branżowych na 
własnym terytorium, lub utrzymać takie 
zezwolenie, zgodnie z prawem krajowym. 
Przez ten okres trzech lat ZAFI nie może 
jednak wprowadzać takich AFI do obrotu 
wśród inwestorów branżowych w innych 
państwach członkowskich na podstawie 

(19) Państwo członkowskie powinno 
posiadać uprawnienia w zakresie 
zezwalania ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI z siedzibą w krajach trzecich 
na jego terytorium wśród inwestorów z 
tego właśnie państwa członkowskiego, 
jeżeli zostały przyjęte właściwe ustalenia o 
współpracy pomiędzy właściwymi 
władzami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI a organami 
nadzoru przedmiotowego kraju trzeciego.
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praw ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

The exchange of tax information is not relevant to the stated objective of the Directive – the 
authorisation and supervision of AIFM to provide a coherent approach to the related risks 
and their impact on investors and markets in the Community. Further, the Directive should 
not supplant the private placement regimes of individual Member States, where available. It 
should not restrict the investors to whom Member States private placement regimes may 
permit marketing to ‘professional investors’ as defined in the Directive, since this reduces 
choice and reduces the income of workers’ pension funds.

Poprawka 277
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) ZAFI powinien mieć także możliwość 
wprowadzania AFI mających siedzibę w 
kraju trzecim do obrotu wśród inwestorów 
branżowych zarówno w rodzimym 
państwie członkowskim ZAFI, jak i w 
innych państwach członkowskich. Prawo 
to powinno podlegać warunkom w postaci 
dopełnienia procedur notyfikacyjnych 
oraz istnienia umowy podatkowej z danym 
krajem trzecim, która gwarantuje sprawną 
wymianę informacji z organami 
podatkowymi w miejscu siedziby 
inwestorów wspólnotowych. Z uwagi na 
fakt, że taki AFI i kraj trzeci, w którym 
mieści się jego siedziba, podlegają 
dodatkowym wymogom, a niektóre z tych 
wymogów zostaną dopiero określone w 
środkach wykonawczych, ustanowione w 
dyrektywie prawa do wprowadzania AFI 
mających siedzibę w kraju trzecim do 
obrotu wśród inwestorów branżowych 
staną się skuteczne dopiero po upływie 
trzech lat od okresu transpozycji. Do tego 

(19) Państwo członkowskie powinno 
posiadać uprawnienia w zakresie 
zezwalania ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI z siedzibą w krajach trzecich 
na jego terytorium wśród inwestorów z 
tego właśnie państwa członkowskiego, 
jeżeli zostały przyjęte właściwe ustalenia o 
współpracy pomiędzy właściwymi 
władzami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI a organami 
nadzoru przedmiotowego kraju trzeciego.
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czasu państwa członkowskie mogą 
zezwolić ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI mających siedzibę w kraju 
trzecim wśród inwestorów branżowych na 
własnym terytorium, lub utrzymać takie 
zezwolenie, zgodnie z prawem krajowym. 
Przez ten okres trzech lat ZAFI nie może 
jednak wprowadzać takich AFI do obrotu 
wśród inwestorów branżowych w innych 
państwach członkowskich na podstawie 
praw ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Uważa się, że wymiana informacji dotyczących opodatkowania nie jest istotna w kontekście 
celu niniejszej dyrektywy. Ważne jest, by zezwolić na współistnienie krajowych systemów 
prywatnego plasowania i nie doprowadzić do tego, by prywatne systemy plasowania państw 
członkowskich ograniczały pozwolenia na wprowadzanie do obrotu jedynie do „inwestorów 
branżowych” w rozumieniu niniejszej dyrektywy, co mogłoby się wiązać z koniecznością 
zmiany prawa krajowego przez państwa członkowskie. 

Poprawka 278
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) ZAFI powinien mieć także możliwość 
wprowadzania AFI mających siedzibę w 
kraju trzecim do obrotu wśród inwestorów 
branżowych zarówno w rodzimym 
państwie członkowskim ZAFI, jak i w 
innych państwach członkowskich. Prawo 
to powinno podlegać warunkom w postaci 
dopełnienia procedur notyfikacyjnych 
oraz istnienia umowy podatkowej z danym 
krajem trzecim, która gwarantuje sprawną 
wymianę informacji z organami 
podatkowymi w miejscu siedziby 
inwestorów wspólnotowych. Z uwagi na 
fakt, że taki AFI i kraj trzeci, w którym 

(19) Państwa członkowskie powinny móc 
zezwalać ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI mających siedzibę w kraju 
trzecim wśród inwestorów branżowych na 
własnym terytorium, lub utrzymać takie 
zezwolenie, zgodnie z prawem krajowym.
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mieści się jego siedziba, podlegają 
dodatkowym wymogom, a niektóre z tych 
wymogów zostaną dopiero określone w 
środkach wykonawczych, ustanowione w 
dyrektywie prawa do wprowadzania AFI 
mających siedzibę w kraju trzecim do 
obrotu wśród inwestorów branżowych 
staną się skuteczne dopiero po upływie 
trzech lat od okresu transpozycji. Do tego 
czasu państwa członkowskie mogą 
zezwolić ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI mających siedzibę w kraju 
trzecim wśród inwestorów branżowych na 
własnym terytorium, lub utrzymać takie 
zezwolenie, zgodnie z prawem krajowym. 
Przez ten okres trzech lat ZAFI nie może 
jednak wprowadzać takich AFI do obrotu 
wśród inwestorów branżowych w innych 
państwach członkowskich na podstawie 
praw ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o ochronie możliwości wyboru inwestorów państwa członkowskie powinny 
dysponować uprawnieniami w zakresie zezwalania na prywatne plasowanie i wprowadzanie 
do obrotu AFI spoza UE wśród inwestorów branżowych na terytorium objętym ich 
kompetencjami, zgodnie z postanowieniami prawa krajowego.

Poprawka 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) ZAFI powinien mieć także możliwość 
wprowadzania AFI mających siedzibę w 
kraju trzecim do obrotu wśród inwestorów 
branżowych zarówno w rodzimym 
państwie członkowskim ZAFI, jak i w
innych państwach członkowskich. Prawo 
to powinno podlegać warunkom w postaci 

(19) ZAFI powinien mieć także możliwość 
wprowadzania AFI mających siedzibę w 
kraju trzecim do obrotu wśród inwestorów 
branżowych zarówno w rodzimym 
państwie członkowskim ZAFI, jak i w 
innych państwach członkowskich. Prawo 
to powinno podlegać warunkom w postaci
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dopełnienia procedur notyfikacyjnych 
oraz istnienia umowy podatkowej z danym 
krajem trzecim, która gwarantuje sprawną 
wymianę informacji z organami 
podatkowymi w miejscu siedziby
inwestorów wspólnotowych. Z uwagi na 
fakt, że taki AFI i kraj trzeci, w którym 
mieści się jego siedziba, podlegają 
dodatkowym wymogom, a niektóre z tych 
wymogów zostaną dopiero określone w 
środkach wykonawczych, ustanowione w 
dyrektywie prawa do wprowadzania AFI 
mających siedzibę w kraju trzecim do 
obrotu wśród inwestorów branżowych 
staną się skuteczne dopiero po upływie 
trzech lat od okresu transpozycji. Do tego 
czasu państwa członkowskie mogą 
zezwolić ZAFI na wprowadzanie do obrotu 
AFI mających siedzibę w kraju trzecim 
wśród inwestorów branżowych na 
własnym terytorium, lub utrzymać takie 
zezwolenie, zgodnie z prawem krajowym. 
Przez ten okres trzech lat ZAFI nie może 
jednak wprowadzać takich AFI do obrotu 
wśród inwestorów branżowych w innych 
państwach członkowskich na podstawie 
praw ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie. 

podpisania wielostronnych porozumień o 
wymianie informacji i o współpracy w 
dziedzinie opodatkowania pomiędzy 
krajem trzecim a Komisją występującą w 
imieniu państw członkowskich. Z uwagi 
na fakt, że taki AFI i kraj trzeci, w którym 
mieści się jego siedziba, podlegają 
dodatkowym wymogom, a niektóre z tych 
wymogów zostaną dopiero określone w 
środkach wykonawczych, ustanowione w 
dyrektywie prawa do wprowadzania AFI 
mających siedzibę w kraju trzecim do 
obrotu wśród inwestorów branżowych 
staną się skuteczne dopiero po upływie 
trzech lat od okresu transpozycji. Do tego 
czasu państwa członkowskie mogą 
zezwolić ZAFI na wprowadzanie do obrotu 
AFI mających siedzibę w kraju trzecim 
wśród inwestorów branżowych na 
własnym terytorium, lub utrzymać takie 
zezwolenie, zgodnie z prawem krajowym. 
Przez ten okres trzech lat ZAFI nie może 
jednak wprowadzać takich AFI do obrotu 
wśród inwestorów branżowych w innych 
państwach członkowskich na podstawie 
praw ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Państwa członkowskie powinny 
dysponować uprawnieniami w zakresie 
zezwalania ZAFI na wprowadzanie do 
obrotu AFI mających siedzibę w krajach 
trzecich lub nieobjętych niniejszą 
dyrektywą wśród inwestorów branżowych 
na własnym terytorium, zgodnie z prawem 
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krajowym. Państwa członkowskie 
powinny ponadto móc zezwalać 
inwestorom branżowym na własnym 
terytorium na inwestowanie na swoją 
odpowiedzialność w AFI mające siedzibę 
w krajach trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe systemy prywatnego plasowania powinny współistnieć z paszportem, umożliwiając 
wprowadzanie funduszów z siedzibą w kraju trzecim do obrotu w państwie członkowskim, 
zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym.

Poprawka 281
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Po upływie pięcioletniego okresu 
objętego przeglądem Komisja powinna 
przedłożyć wniosek w sprawie zmiany 
niniejszej dyrektywy. Komisja powinna 
podjąć starania o osiągnięcie 
równoważności standardów z krajami 
trzecimi, co pozwoli ZAFI z siedzibą w 
Unii wprowadzać do obrotu jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI mających 
siedzibę w krajach trzecich na terytorium 
całej Unii, pod warunkiem dopełnienia 
procedur notyfikacyjnych.  Ponadto 
powinna wprowadzić wymagania 
wprowadzania do obrotu przez ZAFI z 
siedzibą w kraju trzecim jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI na 
terenie Unii. Wymogi w zakresie 
równoważności powinny obejmować 
równoważność przepisów i nadzoru, 
wzajemny dostęp do rynków i 
porozumienie o wymianie informacji 
pomiędzy właściwymi władzami rodzimego 
państwa członkowskiego ZAFI a 
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właściwymi władzami w kraju trzecim. 

Or. en

Uzasadnienie

Równoważność powinno się poddać ponownej ocenie po upływie pięciu lat. Pozwoli to 
uwzględnić rozwój sytuacji w skali światowej i da czas na ocenę funkcjonowania niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 282
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 
koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 
wykonanie swoich obowiązków wobec 
AFI mającego siedzibę w kraju trzecim 
depozytariuszowi mającemu siedzibę w 
tym samym kraju trzecim, pod warunkiem 
że prawodawstwo tego kraju gwarantuje 
inwestorowi poziom ochrony interesów 
równoważny poziomowi ochrony we 
Wspólnocie. W szczególnych 
okolicznościach ZAFI powinni mieć 
również możliwość wyznaczania 
niezależnego taksatora, który ma siedzibę 
w kraju trzecim.

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 
koniecznych zabezpieczeń.

Or. en
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Poprawka 283
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 
koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 
wykonanie swoich obowiązków wobec 
AFI mającego siedzibę w kraju trzecim 
depozytariuszowi mającemu siedzibę w 
tym samym kraju trzecim, pod warunkiem
że prawodawstwo tego kraju gwarantuje 
inwestorowi poziom ochrony interesów 
równoważny poziomowi ochrony we 
Wspólnocie. W szczególnych 
okolicznościach ZAFI powinni mieć 
również możliwość wyznaczania 
niezależnego taksatora, który ma siedzibę 
w kraju trzecim.

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 
koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 
wykonanie swoich obowiązków pod 
warunkiem, że z należytą dbałością, 
starannością i rzetelnością dokonuje 
wyboru, wyznaczenia i okresowej oceny 
takiej osoby oraz ustaleń dotyczących 
powierzonych jej spraw.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić depozytariuszom na powierzanie funkcji poddepozytariuszom we wszystkich 
odnośnych jurysdykcjach, w zależności od inwestycji bazowych posiadanych w AFI. Zob. 
szczegółowe uzasadnienie do proponowanej poprawki do art. 17 ust. 4 (popr. 51).

Poprawka 284
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia
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koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 
wykonanie swoich obowiązków wobec 
AFI mającego siedzibę w kraju trzecim 
depozytariuszowi mającemu siedzibę w 
tym samym kraju trzecim, pod warunkiem 
że prawodawstwo tego kraju gwarantuje 
inwestorowi poziom ochrony interesów 
równoważny poziomowi ochrony we 
Wspólnocie. W szczególnych 
okolicznościach ZAFI powinni mieć 
również możliwość wyznaczania
niezależnego taksatora, który ma siedzibę 
w kraju trzecim.

koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 
wykonanie swoich obowiązków wobec 
AFI mającego siedzibę w kraju trzecim 
depozytariuszowi mającemu siedzibę w 
tym samym kraju trzecim, pod warunkiem 
że prawodawstwo tego kraju jest zgodne ze 
standardami określonymi przez 
organizacje międzynarodowe, m.in. 
standardami IOSCO dotyczącymi nadzoru 
nad funduszami hedgingowymi. ZAFI 
powinni mieć również możliwość 
wyznaczania taksatora, który ma siedzibę 
w kraju trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli kraj trzeci przestrzega standardów IOSCO, depozytariusze mający siedzibę na jego 
terytorium powinni kwalifikować się zgodnie z niniejszą dyrektywą jako depozytariusze ZAFI 
zarządzających AFI kraju trzeciego.

Poprawka 285
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 
koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 
wykonanie swoich obowiązków wobec 
AFI mającego siedzibę w kraju trzecim 
depozytariuszowi mającemu siedzibę w
tym samym kraju trzecim, pod warunkiem 
że prawodawstwo tego kraju gwarantuje 
inwestorowi poziom ochrony interesów 
równoważny poziomowi ochrony we 
Wspólnocie. W szczególnych 
okolicznościach ZAFI powinni mieć 

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 
koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 
wykonanie niektórych swoich obowiązków 
wobec AFI mającego siedzibę w kraju 
trzecim depozytariuszowi mającemu 
siedzibę w tym samym kraju trzecim, pod 
warunkiem że prawodawstwo tego kraju 
gwarantuje inwestorowi poziom ochrony 
interesów równoważny poziomowi 
ochrony w Unii. W szczególnych 
okolicznościach ZAFI powinni mieć 
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również możliwość wyznaczania
niezależnego taksatora, który ma siedzibę 
w kraju trzecim.

również możliwość wyznaczania taksatora, 
który ma siedzibę w kraju trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie wymogi dotyczące obowiązków depozytariusza mogą być delegowane na 
podpowiernika („depozytariusza”) w kraju trzecim, ponieważ depozytariusz powinien w 
dalszym ciągu ponosić ogólną odpowiedzialność w odniesieniu do aktywów, w przypadku gdy 
przechowywanie fizyczne lub wirtualne zostało delegowane. Taksator mający siedzibę w kraju 
trzecim nie musi być niezależny. Należy dopuścić różne rozwiązania prawne.

Poprawka 286
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 
koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 
wykonanie swoich obowiązków wobec 
AFI mającego siedzibę w kraju trzecim 
depozytariuszowi mającemu siedzibę w
tym samym kraju trzecim, pod warunkiem 
że prawodawstwo tego kraju gwarantuje 
inwestorowi poziom ochrony interesów 
równoważny poziomowi ochrony we 
Wspólnocie. W szczególnych 
okolicznościach ZAFI powinni mieć 
również możliwość wyznaczania
niezależnego taksatora, który ma siedzibę 
w kraju trzecim.

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 
koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 
wykonanie niektórych swoich obowiązków 
wobec AFI mającego siedzibę w kraju 
trzecim depozytariuszowi mającemu 
siedzibę w tym samym kraju trzecim, pod 
warunkiem że prawodawstwo tego kraju 
gwarantuje inwestorowi poziom ochrony 
interesów równoważny poziomowi 
ochrony w Unii. W szczególnych 
okolicznościach ZAFI powinni mieć 
również możliwość wyznaczania taksatora, 
który ma siedzibę w kraju trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że depozytariusz powinien ponosić ogólną odpowiedzialność, nie wszystkie obowiązki 
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mogą zostać powierzone podpowiernikowi w kraju trzecim.

Poprawka 287
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 
koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 
wykonanie swoich obowiązków wobec 
AFI mającego siedzibę w kraju trzecim 
depozytariuszowi mającemu siedzibę w 
tym samym kraju trzecim, pod warunkiem 
że prawodawstwo tego kraju gwarantuje 
inwestorowi poziom ochrony interesów 
równoważny poziomowi ochrony we 
Wspólnocie. W szczególnych 
okolicznościach ZAFI powinni mieć 
również możliwość wyznaczania
niezależnego taksatora, który ma siedzibę 
w kraju trzecim.

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 
koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 
wykonanie niektórych swoich obowiązków 
wobec AFI mającego siedzibę w kraju 
trzecim depozytariuszowi mającemu 
siedzibę w tym samym kraju trzecim, pod 
warunkiem że prawodawstwo tego kraju 
gwarantuje inwestorowi poziom ochrony 
interesów równoważny poziomowi 
ochrony w Unii. W szczególnych 
okolicznościach ZAFI powinni mieć 
również możliwość wyznaczania taksatora, 
który ma siedzibę w kraju trzecim.

Or. en

Poprawka 288
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) ZAFI powinni mieć prawo 
powierzania zadań administracyjnych 
podmiotowi mającemu siedzibę w kraju 
trzecim, pod warunkiem istnienia 
koniecznych zabezpieczeń. Na podobnej 
zasadzie depozytariusz może powierzać 

(20) ZAFI mający siedzibę w Unii powinni 
mieć prawo powierzania niektórych zadań 
administracyjnych podmiotowi mającemu 
siedzibę w kraju trzecim, pod warunkiem 
istnienia koniecznych zabezpieczeń. Na 
podobnej zasadzie depozytariusz może 
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wykonanie swoich obowiązków wobec 
AFI mającego siedzibę w kraju trzecim 
depozytariuszowi mającemu siedzibę w 
tym samym kraju trzecim, pod warunkiem 
że prawodawstwo tego kraju gwarantuje 
inwestorowi poziom ochrony interesów 
równoważny poziomowi ochrony we
Wspólnocie. W szczególnych 
okolicznościach ZAFI powinni mieć 
również możliwość wyznaczania 
niezależnego taksatora, który ma siedzibę
w kraju trzecim.

powierzać wykonanie niektórych swoich 
obowiązków wobec AFI mającego siedzibę
w kraju trzecim depozytariuszowi 
mającemu siedzibę w tym samym kraju 
trzecim, pod warunkiem że prawodawstwo 
tego kraju gwarantuje inwestorowi poziom 
ochrony interesów równoważny 
poziomowi ochrony w Unii. W odniesieniu 
do aktywów znajdujących się w kraju 
trzecim oraz w szczególnych 
okolicznościach ZAFI powinni mieć 
również możliwość wyznaczania 
niezależnego taksatora, który ma siedzibę
w kraju trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona inwestorów wymaga ograniczonego powierzania przez ZAFI mających siedzibę w 
Unii takich kluczowych zadań jak wycena i zadania depozytowe.
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Poprawka 289
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Po upływie trzech lat od okresu 
transpozycji państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość wydawania 
zezwoleń ZAFI zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy, nie stosując wymogu 
posiadania siedziby statutowej we 
Wspólnocie, pod warunkiem że w kraju 
trzecim istnieją równoważne ramy 
regulacyjne, a ZAFI mający siedzibę we 
Wspólnocie dysponują skutecznym 
dostępem do rynku w tym kraju trzecim. 
Długość tego okresu uwzględnia fakt, że 
taki AFI i kraj trzeci, w którym mieści się 
jego siedziba, podlegają dodatkowym 
wymogom, a niektóre z tych wymogów 
zostaną dopiero określone w środkach 
wykonawczych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Punkt 21 preambuły jest bezzasadny w ramach określonych w zmienionym punkcie 18 
preambuły i nowych artykułach 18a i 18b.

Poprawka 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Po upływie trzech lat od okresu 
transpozycji państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość wydawania 
zezwoleń ZAFI zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy, nie stosując wymogu 
posiadania siedziby statutowej we 

skreślony



PE439.111v02-00 138/169 AM\804881PL.doc

PL

Wspólnocie, pod warunkiem że w kraju 
trzecim istnieją równoważne ramy 
regulacyjne, a ZAFI mający siedzibę we 
Wspólnocie dysponują skutecznym 
dostępem do rynku w tym kraju trzecim. 
Długość tego okresu uwzględnia fakt, że 
taki AFI i kraj trzeci, w którym mieści się 
jego siedziba, podlegają dodatkowym 
wymogom, a niektóre z tych wymogów 
zostaną dopiero określone w środkach 
wykonawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z innymi zmianami dotyczącymi równoważności i krajów trzecich.

Poprawka 291
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Po upływie trzech lat od okresu 
transpozycji państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość wydawania 
zezwoleń ZAFI zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy, nie stosując wymogu 
posiadania siedziby statutowej we 
Wspólnocie, pod warunkiem że w kraju 
trzecim istnieją równoważne ramy 
regulacyjne, a ZAFI mający siedzibę we 
Wspólnocie dysponują skutecznym 
dostępem do rynku w tym kraju trzecim. 
Długość tego okresu uwzględnia fakt, że 
taki AFI i kraj trzeci, w którym mieści się 
jego siedziba, podlegają dodatkowym 
wymogom, a niektóre z tych wymogów 
zostaną dopiero określone w środkach 
wykonawczych.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Należy znieść trzyletni okres, w którym ZAFI z kraju trzeciego nie mogą otrzymać zezwolenia 
na wprowadzanie do obrotu swoich funduszy w UE, tak aby usunąć protekcjonistyczną 
przeszkodę, którą wprowadza pierwotny tekst.

Poprawka 292
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Niezbędne jest dokładniejsze 
określenie uprawnień i obowiązków 
właściwych organów odpowiedzialnych za 
wdrażanie niniejszej dyrektywy oraz 
wzmocnienie mechanizmów potrzebnych 
do zagwarantowania koniecznego poziomu 
transgranicznej współpracy nadzorczej.

(22) Niezbędne jest dokładniejsze 
określenie uprawnień i obowiązków 
właściwych organów odpowiedzialnych za 
wdrażanie niniejszej dyrektywy oraz 
wzmocnienie mechanizmów potrzebnych 
do zagwarantowania koniecznego poziomu 
transgranicznej współpracy nadzorczej.
Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 
oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (ESMA) będą 
właściwymi organami do spraw nadzoru 
transgranicznego. 

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie ZAFI powinna uwzględniać nowe europejskie ramy nadzoru.

Poprawka 293
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Prowadzenie przez ZAFI na 
niektórych rynkach finansowych 
działalności na dosyć dużą skalę może w 
niektórych okolicznościach utrudniać 

(23) Prowadzenie przez AFI na niektórych 
rynkach finansowych działalności na dosyć 
dużą skalę może w niektórych 
okolicznościach utrudniać sprawne 
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sprawne funkcjonowanie tych rynków, 
zwłaszcza w przypadku gdy AFI
zarządzane przez ZAFI nie posiadają 
znaczących udziałów w produktach lub 
instrumentach bazowych 
wykorzystywanych przez te rynki. 
Działalność ZAFI może na przykład 
spowodować nadmierną zmienność 
rynków lub niekorzystnie wpłynąć na 
prawidłowość wycen instrumentów, które 
znajdują się w obrocie na tych rynkach. W 
związku z tym uważa się za konieczne 
zagwarantowanie właściwym organom 
uprawnień niezbędnych do monitorowania 
działalności ZAFI na tych rynkach oraz do 
interweniowania, gdy jest to wymagane, 
aby chronić prawidłowe funkcjonowanie 
tych rynków.

funkcjonowanie tych rynków, zwłaszcza w 
przypadku gdy te AFI nie posiadają 
znaczących udziałów w produktach lub 
instrumentach bazowych 
wykorzystywanych przez te rynki. 
Działalność ZAFI może na przykład 
spowodować nadmierną zmienność 
rynków lub niekorzystnie wpłynąć na 
prawidłowość wycen instrumentów, które 
znajdują się w obrocie na tych rynkach. W 
związku z tym uważa się za konieczne 
zagwarantowanie właściwym organom 
uprawnień niezbędnych do monitorowania 
działalności ZAFI na tych rynkach oraz do 
interweniowania, gdy jest to wymagane, 
aby chronić prawidłowe funkcjonowanie 
tych rynków. Należy ograniczyć 
zaangażowanie AFI na rynkach 
towarowych. W szczególności należy 
zakazać obecność AFI na unijnych 
rynkach towarów rolnych. Komisja 
powinna zapewnić, że wymogi dotyczące 
AFI inwestujących na rynkach 
towarowych mają zastosowanie do 
wszystkich funduszy z UE lub krajów 
trzecich dokonujących inwestycji bez 
istotnego interesu w produktach lub 
instrumentach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy chronić rynki towarowe przed funduszami spekulacyjnymi.

Poprawka 294
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Państwa członkowskie powinny 
określić zasady stosowania sankcji w 
przypadku naruszenia przepisów niniejszej 

(24) Państwa członkowskie powinny 
określić zasady stosowania sankcji w 
przypadku naruszenia przepisów niniejszej 
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dyrektywy oraz zapewnić ich wdrożenie. 
Sankcje powinny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

dyrektywy, zgodne z wytycznymi 
ustanowionymi przez ESMA, oraz 
zapewnić ich wdrożenie. Sankcje powinny 
być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

Or. en

Uzasadnienie

Sankcje powinny być spójne w całej Wspólnocie, a zatem należy je określić zgodnie z 
wytycznymi, które ma opracować ESMA.

Poprawka 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Niniejsza dyrektywa powinna 
przewidywać jednego ZAFI dla każdego 
zarządzanego w jej ramach AFI, który to 
ZAFI powinien odpowiadać za zgodność z 
wymogami niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że na mocy niniejszej dyrektywy zezwolenie powinien otrzymać tylko 
jeden ZAFI na każdy AFI.

Poprawka 296
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 

skreślony
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1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wynika z nowej procedury komitetowej.

Poprawka 297
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia
środków niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Komisja powinna 
zatem mieć możliwość przyjęcia środków 
określających procedury pozwalające 
ZAFI zarządzającym portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa nie 
przekraczają progu określonego w 
niniejszej dyrektywie, korzystać z prawa 
do traktowania jak ZAFI objęty niniejszą 
dyrektywą. Środki te mają ponadto na celu 
określenie kryteriów, którymi powinny 
kierować się właściwe organy, oceniając 
wykonanie zobowiązań ZAFI dotyczących 
prowadzenia działalności, rodzajów 
konfliktów interesów, które ZAFI są 
zobowiązani wykrywać, oraz 
odpowiednich środków, które ZAFI 
powinni podejmować w ramach procedur 
wewnętrznych i organizacyjnych w celu 
wykrywania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania konfliktami 
interesów i ich ujawniania. Środki te mają
na celu określenie wymogów dotyczących 
zarządzania ryzykiem, które powinien 
stosować ZAFI w zależności od ryzyka, 

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 290 
Traktatu, mających na celu określenie 
kryteriów, którymi powinny kierować się 
właściwe organy, oceniając wykonanie 
zobowiązań ZAFI dotyczących 
prowadzenia działalności, rodzajów 
konfliktów interesów, które ZAFI są 
zobowiązani wykrywać, oraz 
odpowiednich środków, które ZAFI 
powinni podejmować w ramach procedur 
wewnętrznych i organizacyjnych w celu 
wykrywania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania konfliktami 
interesów i ich ujawniania. Powinny one 
też mieć na celu określenie wymogów, 
które powinni spełnić inicjatorzy 
organizujący emisję instrumentów 
sekurytyzowanych, aby ZAFI wolno było 
inwestować w instrumenty finansowe tego 
typu emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r.
Powinny one również mieć na celu 
określenie wymogów, które powinni 
spełnić ZAFI inwestujący w instrumenty 
sekurytyzowane. Powinny ponadto mieć na 
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które podejmuje w imieniu zarządzanego 
przez niego AFI, oraz dokonanie innych 
ustaleń koniecznych, aby ZAFI mógł 
zarządzać określonymi typami ryzyka 
związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym ustaleń dotyczących 
odpowiednich ograniczeń, które mogą być 
konieczne, aby chronić AFI przed 
niepotrzebną ekspozycją na ryzyko. Środki 
te mają na celu określenie wymogów 
dotyczących zarządzania płynnością 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, a 
w szczególności wymogów dotyczących 
minimalnej płynności AFI. Mają na celu
określenie wymogów, które powinni 
spełnić inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby 
ZAFI wolno było inwestować w 
instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. Mają
na celu określenie wymogów, które 
powinni spełnić ZAFI inwestujący w 
instrumenty sekurytyzowane. Mają one na 
celu określenie kryteriów decydujących o 
niezależności taksatora w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy. Mają na celu 
określenie warunków, od których powinna 
być uzależniona zgoda na powierzenie 
funkcji przez ZAFI, i przesłanek 
decydujących o tym, że zarządzający nie 
może być już uznawany za zarządzającego 
AFI w przypadku powierzenia 
nadmiernego zakresu zadań. Mają na celu 
określenie treści i formy sprawozdania 
rocznego, które ZAFI ma obowiązek 
udostępniać dla każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, określenie obowiązków 
ZAFI w zakresie ujawniania informacji 
inwestorom i obowiązków 
sprawozdawczych wobec właściwych 
organów oraz częstotliwość takiego 
ujawniania informacji lub sprawozdań.
Mają na celu określenie wymogów w 
zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej, którym 
podlega ZAFI, a także wymaganej 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom oraz ujawniania 

celu określenie kryteriów decydujących o 
niezależności procesu wyceny w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy. Powinny 
też mieć na celu określenie przesłanek 
decydujących o tym, że zarządzający nie 
może być już uznawany za zarządzającego 
AFI w przypadku powierzenia 
nadmiernego zakresu zadań. Powinny także 
mieć na celu określenie treści i formy 
sprawozdania rocznego, które ZAFI ma 
obowiązek udostępniać dla każdego 
zarządzanego przez siebie AFI, określenie 
obowiązków ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji inwestorom i obowiązków 
sprawozdawczych wobec właściwych 
organów oraz częstotliwość takiego 
ujawniania informacji lub sprawozdań. 
Powinny również mieć na celu określenie 
sposobu przekazywania, treści
i częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
organów, w przypadku gdy pojedynczy 
ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym
i prawidłowe funkcjonowanie rynków.
Powinny ponadto mieć na celu określenie 
procedur w zakresie kontroli na miejscu i 
postępowań.
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informacji inwestorom. Mają na celu 
określenie pułapów ograniczających 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI, zarządzając AFI. Mają na 
celu określenie szczegółowego charakteru 
i sposobu wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym,
ich wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku 
ZAFI uzyskujących kontrolę nad 
emitentami papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach 
rocznych dotyczących AFI zarządzanych 
przez ZAFI. Mają na celu określenie 
typów ograniczeń lub warunków, które 
mogą być nakładane w związku z 
wprowadzaniem AFI do obrotu wśród 
inwestorów branżowych w rodzimym 
kraju członkowskim ZAFI. Mają na celu 
określenie ogólnych kryteriów oceny 
równoważności standardów wyceny w 
krajach trzecich (w przypadku gdy 
taksator ma siedzibę w kraju trzecim), 
równoważności przepisów prawa krajów 
trzecich dotyczących depozytariuszy oraz –
w kontekście zezwoleń dla ZAFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
równoważności regulacji ostrożnościowej 
i stałego nadzoru. Mają one także na celu 
określenie ogólnych kryteriów 
pozwalających ocenić, czy kraje trzecie 
przyznają wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z krajów trzecich. Mają na celu 
określenie sposobu przekazywania, treści i 
częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
organów, w przypadku gdy pojedynczy 
ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 
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finansowych o znaczeniu systemowym i 
prawidłowe funkcjonowanie rynków. Mają
na celu określenie procedur w zakresie 
kontroli na miejscu i postępowań.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do proponowanych zmian w tekście legislacyjnym.

Poprawka 298
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia
środków niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Komisja powinna 
zatem mieć możliwość przyjęcia środków 
określających procedury pozwalające 
ZAFI zarządzającym portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa nie 
przekraczają progu określonego w 
niniejszej dyrektywie, korzystać z prawa 
do traktowania jak ZAFI objęty niniejszą 
dyrektywą. Środki te mają ponadto na celu 
określenie kryteriów, którymi powinny 
kierować się właściwe organy, oceniając 
wykonanie zobowiązań ZAFI dotyczących 
prowadzenia działalności, rodzajów 
konfliktów interesów, które ZAFI są 
zobowiązani wykrywać, oraz 
odpowiednich środków, które ZAFI 
powinni podejmować w ramach procedur 
wewnętrznych i organizacyjnych w celu 
wykrywania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania konfliktami 
interesów i ich ujawniania. Środki te mają
na celu określenie wymogów dotyczących 
zarządzania ryzykiem, które powinien 
stosować ZAFI w zależności od ryzyka, 

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 290
Traktatu, mających na celu określenie 
kryteriów, którymi powinny kierować się 
właściwe organy, oceniając wykonanie 
zobowiązań ZAFI dotyczących 
prowadzenia działalności, rodzajów 
konfliktów interesów, które ZAFI są 
zobowiązani wykrywać, oraz 
odpowiednich środków, które ZAFI 
powinni podejmować w ramach procedur 
wewnętrznych i organizacyjnych w celu 
wykrywania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania konfliktami 
interesów i ich ujawniania. Powinny one 
także mieć na celu określenie wymogów 
dotyczących zarządzania ryzykiem, które 
powinien stosować ZAFI w zależności od 
ryzyka, które podejmuje w imieniu 
zarządzanego przez niego AFI. Powinny
również mieć na celu określenie systemów i 
procedur dotyczących zarządzania 
płynnością, które mają stosować ZAFI.  
Powinny też mieć na celu określenie 
wymogów, które powinni spełnić 
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które podejmuje w imieniu zarządzanego 
przez niego AFI, oraz dokonanie innych 
ustaleń koniecznych, aby ZAFI mógł 
zarządzać określonymi typami ryzyka 
związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym ustaleń dotyczących 
odpowiednich ograniczeń, które mogą być 
konieczne, aby chronić AFI przed 
niepotrzebną ekspozycją na ryzyko. Środki 
te mają na celu określenie wymogów
dotyczących zarządzania płynnością
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, a 
w szczególności wymogów dotyczących 
minimalnej płynności AFI. Mają na celu 
określenie wymogów, które powinni 
spełnić inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby 
ZAFI wolno było inwestować w 
instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. Mają
na celu określenie wymogów, które 
powinni spełnić ZAFI inwestujący w 
instrumenty sekurytyzowane. Mają one na 
celu określenie kryteriów decydujących o 
niezależności taksatora w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy. Mają na celu 
określenie warunków, od których powinna 
być uzależniona zgoda na powierzenie 
funkcji przez ZAFI, i przesłanek 
decydujących o tym, że zarządzający nie 
może być już uznawany za zarządzającego 
AFI w przypadku powierzenia 
nadmiernego zakresu zadań. Mają na celu 
określenie treści i formy sprawozdania 
rocznego, które ZAFI ma obowiązek 
udostępniać dla każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, określenie obowiązków 
ZAFI w zakresie ujawniania informacji 
inwestorom i obowiązków 
sprawozdawczych wobec właściwych 
organów oraz częstotliwość takiego 
ujawniania informacji lub sprawozdań.
Mają na celu określenie wymogów w
zakresie ujawniania informacji
dotyczących dźwigni finansowej, którym 
podlega ZAFI, a także wymaganej 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom oraz ujawniania 

inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby 
ZAFI wolno było inwestować
w instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r.
Powinny również mieć na celu określenie 
wymogów, które powinni spełnić ZAFI 
inwestujący w instrumenty 
sekurytyzowane. Powinny ponadto mieć na 
celu określenie procedur właściwej wyceny 
aktywów i udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w AFI. Powinny także 
określać – w odniesieniu do 
depozytariuszy – sposób rozdzielenia 
płatności na różnych rachunkach, pojęcie 
przechowywania fizycznego i wirtualnego, 
w tym sposób rozdzielenia instrumentów 
finansowych i tytułów do nich na różnych 
rachunkach, sytuacje, w których 
instrumenty finansowe lub tytuły do nich 
mogą być przechowywane fizycznie lub 
wirtualnie, są objęte standardowym 
obrotem i w których następuje utrata 
instrumentów finansowych lub tytułów do 
nich, obowiązki nadzorcze depozytariuszy, 
warunki powierzania zadań, w tym 
obowiązki zachowania należytej 
staranności przez depozytariuszy i 
potrzebę umów o współpracy z innymi 
jurysdykcjami oraz warunki zatwierdzania 
depozytariuszy, w tym ocenę, czy 
depozytariusz może dostarczyć 
dostatecznych gwarancji finansowych i 
zawodowych, umożliwiających mu 
skuteczne wykonywanie zadań 
wynikających z funkcji depozytariusza i 
wypełnianie zobowiązań związanych z 
tymi funkcjami. Powinny też mieć na celu 
określenie warunków, od których powinna 
być uzależniona zgoda na powierzenie 
funkcji przez ZAFI, i przesłanek 
decydujących o tym, że zarządzający nie 
może być już uznawany za zarządzającego 
AFI w przypadku powierzenia 
nadmiernego zakresu zadań. Powinny także
mieć na celu określenie treści i formy 
sprawozdania rocznego, które ZAFI ma 
obowiązek udostępniać dla każdego 
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informacji inwestorom. Mają na celu 
określenie pułapów ograniczających 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI, zarządzając AFI. Mają na
celu określenie szczegółowego charakteru 
i sposobu wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym,
ich wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku 
ZAFI uzyskujących kontrolę nad 
emitentami papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach 
rocznych dotyczących AFI zarządzanych
przez ZAFI. Mają na celu określenie 
typów ograniczeń lub warunków, które 
mogą być nakładane w związku z 
wprowadzaniem AFI do obrotu wśród 
inwestorów branżowych w rodzimym 
kraju członkowskim ZAFI. Mają na celu 
określenie ogólnych kryteriów oceny 
równoważności standardów wyceny w 
krajach trzecich (w przypadku gdy 
taksator ma siedzibę w kraju trzecim), 
równoważności przepisów prawa krajów 
trzecich dotyczących depozytariuszy oraz –
w kontekście zezwoleń dla ZAFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
równoważności regulacji ostrożnościowej 
i stałego nadzoru. Mają one także na celu 
określenie ogólnych kryteriów 
pozwalających ocenić, czy kraje trzecie 
przyznają wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z krajów trzecich. Mają na celu 
określenie sposobu przekazywania, treści i 
częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
organów, w przypadku gdy pojedynczy 
ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 

zarządzanego przez siebie AFI, określenie 
obowiązków ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji inwestorom i obowiązków 
sprawozdawczych wobec właściwych 
organów oraz częstotliwość takiego 
ujawniania informacji lub sprawozdań.
Powinny też mieć na celu określenie 
wymogów w zakresie ujawniania 
informacji, którym podlega ZAFI,
zwłaszcza dotyczących dźwigni 
finansowej, a także wymaganej 
częstotliwości i formy składania 
sprawozdań właściwym organom oraz 
ujawniania informacji inwestorom.
Powinny ponadto mieć na celu określenie,
kiedy uznaje się, że dźwignia finansowa 
jest stosowana systematycznie. Powinny 
również mieć na celu określenie zasad, 
które właściwe organy powinny stosować, 
rozważając wprowadzenie ograniczeń 
dźwigni. Powinny też mieć na celu 
określenie sposobu przekazywania, treści
i częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
organów, w przypadku gdy pojedynczy 
ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym
i prawidłowe funkcjonowanie rynków.
Powinny ponadto mieć na celu określenie 
procedur w zakresie kontroli na miejscu i 
postępowań.
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finansowych o znaczeniu systemowym i 
prawidłowe funkcjonowanie rynków. Mają
na celu określenie procedur w zakresie 
kontroli na miejscu i postępowań.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany niezbędne do dostosowania tekstu do propozycji redakcyjnych. W art. 17 termin 
„nadzór ostrożnościowy” zostaje zastąpiony terminem „nadzór systemowy” dla odróżnienia 
od wymogów w zakresie nadzoru UCITS, które nie powinny mieć zastosowania.

Poprawka 299
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia
środków niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Komisja powinna 
zatem mieć możliwość przyjęcia środków 
określających procedury pozwalające
ZAFI zarządzającym portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa nie 
przekraczają progu określonego w 
niniejszej dyrektywie, korzystać z prawa 
do traktowania jak ZAFI objęty niniejszą 
dyrektywą. Środki te mają ponadto na celu 
określenie kryteriów, którymi powinny 
kierować się właściwe organy, oceniając 
wykonanie zobowiązań ZAFI dotyczących 
prowadzenia działalności, rodzajów 
konfliktów interesów, które ZAFI są 
zobowiązani wykrywać, oraz 
odpowiednich środków, które ZAFI 
powinni podejmować w ramach procedur 
wewnętrznych i organizacyjnych w celu 
wykrywania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania konfliktami 
interesów i ich ujawniania. Środki te mają
na celu określenie wymogów dotyczących 

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 290
Traktatu, mających na celu określenie 
kryteriów, którymi powinny kierować się 
właściwe organy, oceniając wykonanie 
zobowiązań ZAFI dotyczących 
prowadzenia działalności, rodzajów 
konfliktów interesów, które ZAFI są 
zobowiązani wykrywać, oraz 
odpowiednich środków, które ZAFI 
powinni podejmować w ramach procedur 
wewnętrznych i organizacyjnych w celu 
wykrywania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania konfliktami 
interesów i ich ujawniania. Powinny one
także mieć na celu określenie, kiedy 
zarządzanie ryzykiem nie musi być 
odrębne, a także wymogów dotyczących 
zarządzania ryzykiem, które powinien 
stosować ZAFI w zależności od ryzyka, 
które podejmuje w imieniu zarządzanego 
przez niego AFI. Powinny ponadto mieć na 
celu określenie wymogów dotyczących 
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zarządzania ryzykiem, które powinien 
stosować ZAFI w zależności od ryzyka, 
które podejmuje w imieniu zarządzanego 
przez niego AFI, oraz dokonanie innych 
ustaleń koniecznych, aby ZAFI mógł 
zarządzać określonymi typami ryzyka 
związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym ustaleń dotyczących 
odpowiednich ograniczeń, które mogą być 
konieczne, aby chronić AFI przed 
niepotrzebną ekspozycją na ryzyko. Środki
te mają na celu określenie wymogów 
dotyczących zarządzania płynnością 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, a 
w szczególności wymogów dotyczących 
minimalnej płynności AFI. Mają na celu
określenie wymogów, które powinni 
spełnić inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby 
ZAFI wolno było inwestować w 
instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. 
Mają na celu określenie wymogów, które 
powinni spełnić ZAFI inwestujący w 
instrumenty sekurytyzowane. Mają one na 
celu określenie kryteriów decydujących o 
niezależności taksatora w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy. Mają na celu 
określenie warunków, od których powinna 
być uzależniona zgoda na powierzenie 
funkcji przez ZAFI, i przesłanek 
decydujących o tym, że zarządzający nie 
może być już uznawany za zarządzającego 
AFI w przypadku powierzenia 
nadmiernego zakresu zadań. Mają na celu 
określenie treści i formy sprawozdania 
rocznego, które ZAFI ma obowiązek 
udostępniać dla każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, określenie obowiązków 
ZAFI w zakresie ujawniania informacji 
inwestorom i obowiązków 
sprawozdawczych wobec właściwych 
organów oraz częstotliwość takiego 
ujawniania informacji lub sprawozdań.
Mają na celu określenie wymogów w 
zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej, którym 
podlega ZAFI, a także wymaganej 

zarządzania płynnością ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie, a w szczególności 
wymogów dotyczących minimalnej 
płynności AFI. Powinny również mieć na 
celu określenie kryteriów decydujących o 
niezależności taksatora w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy. Powinny też mieć na 
celu określenie warunków, od których 
powinna być uzależniona zgoda na 
powierzenie funkcji przez ZAFI, i 
przesłanek decydujących o tym, że 
zarządzający nie może być już uznawany 
za zarządzającego AFI w przypadku 
powierzenia nadmiernego zakresu zadań.
Powinny także mieć na celu określenie 
treści i formy sprawozdania rocznego, 
które ZAFI ma obowiązek udostępniać dla 
każdego zarządzanego przez siebie AFI, 
określenie obowiązków ZAFI w zakresie 
ujawniania informacji inwestorom
i obowiązków sprawozdawczych wobec 
właściwych organów oraz częstotliwość 
takiego ujawniania informacji lub 
sprawozdań. Powinny również mieć na celu 
określenie wymogów w zakresie 
ujawniania informacji dotyczących 
dźwigni finansowej, którym podlega ZAFI, 
a także wymaganej częstotliwości 
składania sprawozdań właściwym organom 
oraz ujawniania informacji inwestorom.
Powinny też mieć na celu określenie 
szczegółowego charakteru i sposobu 
wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym, ich 
wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku 
ZAFI uzyskujących kontrolę nad 
emitentami papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych 
dotyczących AFI zarządzanych przez 
ZAFI. Powinny również mieć na celu 
określenie sposobu przekazywania, treści
i częstotliwości wymiany informacji 
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częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom oraz ujawniania 
informacji inwestorom. Mają na celu 
określenie pułapów ograniczających 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI, zarządzając AFI. Mają na 
celu określenie szczegółowego charakteru i 
sposobu wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym, ich
wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku 
ZAFI uzyskujących kontrolę nad 
emitentami papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych 
dotyczących AFI zarządzanych przez 
ZAFI. Mają na celu określenie typów 
ograniczeń lub warunków, które mogą 
być nakładane w związku z 
wprowadzaniem AFI do obrotu wśród 
inwestorów branżowych w rodzimym 
kraju członkowskim ZAFI. Mają na celu 
określenie ogólnych kryteriów oceny 
równoważności standardów wyceny w 
krajach trzecich (w przypadku gdy 
taksator ma siedzibę w kraju trzecim), 
równoważności przepisów prawa krajów 
trzecich dotyczących depozytariuszy oraz –
w kontekście zezwoleń dla ZAFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
równoważności regulacji ostrożnościowej 
i stałego nadzoru. Mają one także na celu 
określenie ogólnych kryteriów 
pozwalających ocenić, czy kraje trzecie 
przyznają wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z krajów trzecich. Mają na celu 
określenie sposobu przekazywania, treści i 
częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
organów, w przypadku gdy pojedynczy 

dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
organów, w przypadku gdy pojedynczy 
ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym
i prawidłowe funkcjonowanie rynków.
Powinny ponadto mieć na celu określenie 
procedur w zakresie kontroli na miejscu i 
postępowań.
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ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym i 
prawidłowe funkcjonowanie rynków. Mają
na celu określenie procedur w zakresie 
kontroli na miejscu i postępowań.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze zmiany są konsekwencją poprzednich poprawek.

Poprawka 300
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia
środków niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Komisja powinna 
zatem mieć możliwość przyjęcia środków 
określających procedury pozwalające 
ZAFI zarządzającym portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa nie 
przekraczają progu określonego w 
niniejszej dyrektywie, korzystać z prawa 
do traktowania jak ZAFI objęty niniejszą 
dyrektywą. Środki te mają ponadto na celu 
określenie kryteriów, którymi powinny 
kierować się właściwe organy, oceniając 
wykonanie zobowiązań ZAFI dotyczących 
prowadzenia działalności, rodzajów 
konfliktów interesów, które ZAFI są 
zobowiązani wykrywać, oraz 
odpowiednich środków, które ZAFI 
powinni podejmować w ramach procedur 
wewnętrznych i organizacyjnych w celu 
wykrywania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania konfliktami 
interesów i ich ujawniania. Środki te mają
na celu określenie wymogów dotyczących 

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 290 
Traktatu, mających na celu określenie 
kryteriów, którymi powinny kierować się 
właściwe organy, oceniając wykonanie 
zobowiązań ZAFI dotyczących 
prowadzenia działalności, rodzajów 
konfliktów interesów, które ZAFI są 
zobowiązani wykrywać, oraz 
odpowiednich środków, które ZAFI 
powinni podejmować w ramach procedur 
wewnętrznych i organizacyjnych w celu 
wykrywania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania konfliktami 
interesów i ich ujawniania. Powinny one 
również mieć na celu określenie wymogów 
dotyczących zarządzania ryzykiem, które 
powinien stosować ZAFI w zależności od 
ryzyka, które podejmuje w imieniu 
zarządzanego przez niego AFI, oraz 
dokonanie innych ustaleń koniecznych, aby 
ZAFI mógł zarządzać określonymi typami 
ryzyka związanymi z transakcjami krótkiej 



PE439.111v02-00 152/169 AM\804881PL.doc

PL

zarządzania ryzykiem, które powinien 
stosować ZAFI w zależności od ryzyka, 
które podejmuje w imieniu zarządzanego 
przez niego AFI, oraz dokonanie innych 
ustaleń koniecznych, aby ZAFI mógł 
zarządzać określonymi typami ryzyka 
związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym ustaleń dotyczących 
odpowiednich ograniczeń, które mogą być 
konieczne, aby chronić AFI przed 
niepotrzebną ekspozycją na ryzyko. Środki
te mają na celu określenie wymogów 
dotyczących zarządzania płynnością 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, a 
w szczególności wymogów dotyczących 
minimalnej płynności AFI. Mają na celu 
określenie wymogów, które powinni 
spełnić inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby
ZAFI wolno było inwestować w
instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. Mają
na celu określenie wymogów, które 
powinni spełnić ZAFI inwestujący w
instrumenty sekurytyzowane. Mają one na 
celu określenie kryteriów decydujących o 
niezależności taksatora w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy. Mają na celu 
określenie warunków, od których powinna 
być uzależniona zgoda na powierzenie 
funkcji przez ZAFI, i przesłanek 
decydujących o tym, że zarządzający nie 
może być już uznawany za zarządzającego 
AFI w przypadku powierzenia 
nadmiernego zakresu zadań. Mają na celu 
określenie treści i formy sprawozdania 
rocznego, które ZAFI ma obowiązek 
udostępniać dla każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, określenie obowiązków 
ZAFI w zakresie ujawniania informacji 
inwestorom i obowiązków 
sprawozdawczych wobec właściwych
organów oraz częstotliwość takiego 
ujawniania informacji lub sprawozdań.
Mają na celu określenie wymogów w 
zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej, którym 
podlega ZAFI, a także wymaganej 

sprzedaży, w tym ustaleń dotyczących 
odpowiednich ograniczeń, które mogą być 
konieczne, aby chronić AFI przed 
niepotrzebną ekspozycją na ryzyko.
Powinny ponadto mieć na celu określenie 
wymogów dotyczących zarządzania 
płynnością ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie, a w szczególności wymogów 
dotyczących minimalnej płynności AFI.
Powinny też mieć na celu określenie 
wymogów, które powinni spełnić 
inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby AFI
wolno było inwestować w instrumenty 
finansowe tego typu emitowane po dniu 1 
stycznia 2011 r. Powinny również mieć na 
celu określenie wymogów, które powinni 
spełnić AFI inwestujące w instrumenty 
sekurytyzowane. Powinny ponadto mieć na 
celu określenie kryteriów decydujących o 
niezależności taksatora w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy. Powinny też mieć na 
celu określenie warunków, od których 
powinna być uzależniona zgoda na 
powierzenie funkcji przez ZAFI, i 
przesłanek decydujących o tym, że 
zarządzający nie może być już uznawany 
za zarządzającego AFI w przypadku 
powierzenia nadmiernego zakresu zadań.
Powinny także mieć na celu określenie 
treści i formy sprawozdania rocznego, 
które AFI ma obowiązek udostępniać, 
określenie obowiązków ZAFI w zakresie 
ujawniania informacji inwestorom
i obowiązków sprawozdawczych wobec 
właściwych organów oraz częstotliwość 
takiego ujawniania informacji lub 
sprawozdań. Powinny również mieć na celu 
określenie wymogów w zakresie 
ujawniania informacji dotyczących 
dźwigni finansowej, którym podlega AFI, 
a także wymaganej częstotliwości 
składania sprawozdań właściwym organom 
oraz ujawniania informacji inwestorom.
Powinny także mieć na celu określenie 
pułapów ograniczających poziom dźwigni 
finansowej, którą może stosować AFI.
Powinny też mieć na celu określenie 
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częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom oraz ujawniania 
informacji inwestorom. Mają na celu 
określenie pułapów ograniczających 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI, zarządzając AFI. Mają na 
celu określenie szczegółowego charakteru i
sposobu wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym, ich 
wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku
ZAFI uzyskujących kontrolę nad 
emitentami papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych 
dotyczących AFI zarządzanych przez 
ZAFI. Mają na celu określenie typów 
ograniczeń lub warunków, które mogą być 
nakładane w związku z wprowadzaniem 
AFI do obrotu wśród inwestorów 
branżowych w rodzimym kraju 
członkowskim ZAFI. Mają na celu 
określenie ogólnych kryteriów oceny 
równoważności standardów wyceny w
krajach trzecich (w przypadku gdy taksator 
ma siedzibę w kraju trzecim), 
równoważności przepisów prawa krajów 
trzecich dotyczących depozytariuszy oraz –
w kontekście zezwoleń dla ZAFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
równoważności regulacji ostrożnościowej 
i stałego nadzoru. Mają one także na celu 
określenie ogólnych kryteriów 
pozwalających ocenić, czy kraje trzecie 
przyznają wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
krajów trzecich. Mają na celu określenie 
sposobu przekazywania, treści i
częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych 
właściwych organów, w przypadku gdy 

szczegółowego charakteru i sposobu 
wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym, ich 
wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku
AFI uzyskujących kontrolę nad emitentami 
papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych 
dotyczących AFI zarządzanych przez 
ZAFI. Powinny także mieć na celu 
określenie typów ograniczeń lub 
warunków, które mogą być nakładane w 
związku z wprowadzaniem AFI do obrotu 
wśród inwestorów branżowych w 
rodzimym kraju członkowskim ZAFI.
Powinny również mieć na celu określenie 
ogólnych kryteriów oceny równoważności 
standardów wyceny w krajach trzecich (w 
przypadku gdy taksator ma siedzibę
w kraju trzecim), równoważności 
przepisów prawa krajów trzecich 
dotyczących depozytariuszy oraz –
w kontekście zezwoleń dla AFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
wyszczególnienie ogólnych kryteriów 
oceny skutecznej współpracy podatkowej i 
ostrożnościowej. Powinny także mieć na 
celu określenie ogólnych kryteriów 
pozwalających ocenić, czy kraje trzecie 
przyznają unijnym ZAFI skuteczny dostęp 
do rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Unię ZAFI z krajów 
trzecich. Powinny również mieć na celu 
określenie sposobu przekazywania, treści
i częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących AFI i ZAFI pomiędzy
Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego 
(ESBR), Europejskim Organem Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 
oraz właściwymi organami rodzimego 
państwa członkowskiego AFI i ZAFI, 
w przypadku gdy pojedynczy AFI i ZAFI 
lub większa ich liczba może mieć wpływ 
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pojedynczy ZAFI lub większa ich liczba 
może mieć wpływ na stabilność instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym i
prawidłowe funkcjonowanie rynków. Mają
na celu określenie procedur w zakresie 
kontroli na miejscu i postępowań.

na stabilność instytucji finansowych
o znaczeniu systemowym i prawidłowe 
funkcjonowanie rynków. Powinny ponadto
mieć na celu określenie procedur w 
zakresie kontroli na miejscu i postępowań.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na spójność z poprzednimi poprawkami.

Poprawka 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia
środków niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Komisja powinna 
zatem mieć możliwość przyjęcia środków 
określających procedury pozwalające 
ZAFI zarządzającym portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa nie 
przekraczają progu określonego w 
niniejszej dyrektywie, korzystać z prawa 
do traktowania jak ZAFI objęty niniejszą 
dyrektywą. Środki te mają ponadto na celu
określenie kryteriów, którymi powinny 
kierować się właściwe organy, oceniając 
wykonanie zobowiązań ZAFI dotyczących 
prowadzenia działalności, rodzajów 
konfliktów interesów, które ZAFI są 
zobowiązani wykrywać, oraz 
odpowiednich środków, które ZAFI 
powinni podejmować w ramach procedur 
wewnętrznych i organizacyjnych w celu 
wykrywania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania konfliktami 
interesów i ich ujawniania. Środki te mają
na celu określenie wymogów dotyczących 

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 290
Traktatu, w celu określenia kryteriów, 
którymi powinny kierować się właściwe 
organy, oceniając wykonanie zobowiązań
ZAFI dotyczących prowadzenia 
działalności, rodzajów konfliktów 
interesów, które ZAFI są zobowiązani 
wykrywać, oraz odpowiednich środków, 
które ZAFI powinni podejmować w 
ramach procedur wewnętrznych i 
organizacyjnych w celu wykrywania 
konfliktów interesów, zapobiegania im, 
zarządzania konfliktami interesów i ich 
ujawniania. Powinny one także mieć na
celu wyszczególnienie zasad, których 
powinny przestrzegać ZAFI w swojej 
polityce i praktykach wynagrodzeń. 
Powinny również mieć na celu określenie 
wymogów dotyczących zarządzania 
ryzykiem, które powinien stosować ZAFI 
w zależności od ryzyka, które podejmuje w 
imieniu zarządzanego przez niego AFI, 
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zarządzania ryzykiem, które powinien 
stosować ZAFI w zależności od ryzyka, 
które podejmuje w imieniu zarządzanego 
przez niego AFI, oraz dokonanie innych 
ustaleń koniecznych, aby ZAFI mógł 
zarządzać określonymi typami ryzyka 
związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym ustaleń dotyczących 
odpowiednich ograniczeń, które mogą być 
konieczne, aby chronić AFI przed 
niepotrzebną ekspozycją na ryzyko. Środki
te mają na celu określenie wymogów 
dotyczących zarządzania płynnością 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, a 
w szczególności wymogów dotyczących 
minimalnej płynności AFI. Mają na celu 
określenie wymogów, które powinni 
spełnić inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby 
ZAFI wolno było inwestować w
instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. Mają
na celu określenie wymogów, które 
powinni spełnić ZAFI inwestujący w
instrumenty sekurytyzowane. Mają one na 
celu określenie kryteriów decydujących o 
niezależności taksatora w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy. Mają na celu 
określenie warunków, od których powinna 
być uzależniona zgoda na powierzenie 
funkcji przez ZAFI, i przesłanek 
decydujących o tym, że zarządzający nie 
może być już uznawany za zarządzającego 
AFI w przypadku powierzenia 
nadmiernego zakresu zadań. Mają na celu 
określenie treści i formy sprawozdania 
rocznego, które ZAFI ma obowiązek 
udostępniać dla każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, określenie obowiązków 
ZAFI w zakresie ujawniania informacji 
inwestorom i obowiązków 
sprawozdawczych wobec właściwych 
organów oraz częstotliwość takiego 
ujawniania informacji lub sprawozdań.
Mają na celu określenie wymogów w 
zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej, którym 
podlega ZAFI, a także wymaganej 

oraz dokonanie innych ustaleń 
koniecznych, aby ZAFI mógł zarządzać 
określonymi typami ryzyka związanymi z 
transakcjami krótkiej sprzedaży, w tym 
ustaleń dotyczących odpowiednich 
ograniczeń, które mogą być konieczne, aby 
chronić AFI przed niepotrzebną ekspozycją 
na ryzyko. Powinny ponadto mieć na celu 
określenie wymogów dotyczących 
zarządzania płynnością ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie, a w szczególności 
wymogów dotyczących minimalnej 
płynności AFI. Powinny też mieć na celu 
określenie wymogów, które powinni 
spełnić inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby 
ZAFI wolno było inwestować
w instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r.
Powinny również mieć na celu określenie 
wymogów, które powinni spełnić ZAFI 
inwestujący w instrumenty 
sekurytyzowane. Powinny także mieć na 
celu określenie wymogów dotyczących 
kapitału początkowego i bieżącego ZAFI. 
Powinny ponadto mieć na celu określenie 
kryteriów decydujących o niezależności 
taksatora w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy. Powinny też mieć na celu 
określenie warunków, od których powinna 
być uzależniona zgoda na powierzenie 
funkcji przez ZAFI, i przesłanek 
decydujących o tym, że zarządzający nie 
może być już uznawany za zarządzającego 
AFI w przypadku powierzenia 
nadmiernego zakresu zadań. Powinny także 
mieć na celu określenie treści i formy 
sprawozdania rocznego, które ZAFI ma 
obowiązek udostępniać dla każdego 
zarządzanego przez siebie AFI, określenie 
obowiązków ZAFI w zakresie ujawniania 
informacji inwestorom i obowiązków 
sprawozdawczych wobec właściwych 
organów oraz częstotliwość takiego 
ujawniania informacji lub sprawozdań.
Powinny również mieć na celu określenie 
wymogów w zakresie ujawniania 
informacji dotyczących dźwigni 
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częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom oraz ujawniania 
informacji inwestorom. Mają na celu 
określenie pułapów ograniczających 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI, zarządzając AFI. Mają na 
celu określenie szczegółowego charakteru i
sposobu wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym, ich 
wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku 
ZAFI uzyskujących kontrolę nad 
emitentami papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych 
dotyczących AFI zarządzanych przez 
ZAFI. Mają na celu określenie typów 
ograniczeń lub warunków, które mogą być 
nakładane w związku z wprowadzaniem 
AFI do obrotu wśród inwestorów 
branżowych w rodzimym kraju 
członkowskim ZAFI. Mają na celu 
określenie ogólnych kryteriów oceny 
równoważności standardów wyceny w
krajach trzecich (w przypadku gdy taksator 
ma siedzibę w kraju trzecim), 
równoważności przepisów prawa krajów 
trzecich dotyczących depozytariuszy oraz –
w kontekście zezwoleń dla ZAFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
równoważności regulacji ostrożnościowej i
stałego nadzoru. Mają one także na celu 
określenie ogólnych kryteriów 
pozwalających ocenić, czy kraje trzecie 
przyznają wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
krajów trzecich. Mają na celu określenie 
sposobu przekazywania, treści i
częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
organów, w przypadku gdy pojedynczy 

finansowej, którym podlega ZAFI, a także 
wymaganej częstotliwości składania 
sprawozdań właściwym organom oraz 
ujawniania informacji inwestorom.
Powinny też mieć na celu określenie 
pułapów ograniczających poziom dźwigni 
finansowej, którą może stosować ZAFI, 
zarządzając AFI. Powinny również mieć na 
celu określenie szczegółowego charakteru
i sposobu wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym, ich 
wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku 
ZAFI uzyskujących kontrolę nad 
emitentami papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych 
dotyczących AFI zarządzanych przez 
ZAFI. Powinny ponadto mieć na celu 
określenie szczegółowej treści oświadczeń, 
które mają być przedkładane w związku z 
pozyskiwaniem wartości. Powinny także 
mieć na celu określenie typów ograniczeń 
lub warunków, które mogą być nakładane 
w związku z wprowadzaniem AFI do 
obrotu wśród inwestorów branżowych w 
rodzimym kraju członkowskim ZAFI.
Powinny również mieć na celu określenie 
ogólnych kryteriów oceny równoważności 
standardów wyceny w krajach trzecich (w 
przypadku gdy taksator ma siedzibę
w kraju trzecim), równoważności 
przepisów prawa krajów trzecich 
dotyczących depozytariuszy oraz –
w kontekście zezwoleń dla ZAFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
równoważności regulacji ostrożnościowej
i stałego nadzoru. Powinny także mieć na 
celu określenie ogólnych kryteriów 
pozwalających ocenić, czy kraje trzecie 
przyznają unijnym ZAFI skuteczny dostęp 
do rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Unię ZAFI z krajów 
trzecich. Powinny również mieć na celu 
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ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym i
prawidłowe funkcjonowanie rynków. Mają
na celu określenie procedur w zakresie 
kontroli na miejscu i postępowań.

określenie sposobu przekazywania, treści
i częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
organów, w przypadku gdy pojedynczy 
ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym
i prawidłowe funkcjonowanie rynków.
Powinny ponadto mieć na celu określenie 
procedur w zakresie kontroli na miejscu i 
postępowań.

Or. en

Poprawka 302
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia
środków niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Komisja powinna 
zatem mieć możliwość przyjęcia środków
określających procedury pozwalające ZAFI 
zarządzającym portfelami AFI, których 
zarządzane aktywa nie przekraczają progu 
określonego w niniejszej dyrektywie, 
korzystać z prawa do traktowania jak ZAFI 
objęty niniejszą dyrektywą. Środki te mają
ponadto na celu określenie kryteriów, 
którymi powinny kierować się właściwe 
organy, oceniając wykonanie zobowiązań 
ZAFI dotyczących prowadzenia 
działalności, rodzajów konfliktów 
interesów, które ZAFI są zobowiązani 
wykrywać, oraz odpowiednich środków, 
które ZAFI powinni podejmować w
ramach procedur wewnętrznych i
organizacyjnych w celu wykrywania 
konfliktów interesów, zapobiegania im, 

(27) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, zgodnie z art. 290
Traktatu, określających procedury 
pozwalające ZAFI zarządzającym 
portfelami AFI, których zarządzane aktywa 
nie przekraczają progu określonego w 
niniejszej dyrektywie, korzystać z prawa 
do traktowania jak ZAFI objęty niniejszą 
dyrektywą. Akty te powinny ponadto mieć
na celu określenie kryteriów, którymi 
powinny kierować się właściwe organy, 
oceniając wykonanie zobowiązań ZAFI 
dotyczących prowadzenia działalności, 
rodzajów konfliktów interesów, które 
ZAFI są zobowiązani wykrywać, oraz 
odpowiednich środków, które ZAFI 
powinni podejmować w ramach procedur 
wewnętrznych i organizacyjnych w celu 
wykrywania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania konfliktami 
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zarządzania konfliktami interesów i ich 
ujawniania. Środki te mają na celu 
określenie wymogów dotyczących 
zarządzania ryzykiem, które powinien 
stosować ZAFI w zależności od ryzyka, 
które podejmuje w imieniu zarządzanego 
przez niego AFI, oraz dokonanie innych 
ustaleń koniecznych, aby ZAFI mógł 
zarządzać określonymi typami ryzyka 
związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym ustaleń dotyczących 
odpowiednich ograniczeń, które mogą być 
konieczne, aby chronić AFI przed 
niepotrzebną ekspozycją na ryzyko. Środki
te mają na celu określenie wymogów 
dotyczących zarządzania płynnością 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, a 
w szczególności wymogów dotyczących 
minimalnej płynności AFI. Mają na celu 
określenie wymogów, które powinni 
spełnić inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby 
ZAFI wolno było inwestować w
instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. Mają
na celu określenie wymogów, które 
powinni spełnić ZAFI inwestujący w
instrumenty sekurytyzowane. Mają one na 
celu określenie kryteriów decydujących o 
niezależności taksatora w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy. Mają na celu 
określenie warunków, od których powinna 
być uzależniona zgoda na powierzenie 
funkcji przez ZAFI, i przesłanek 
decydujących o tym, że zarządzający nie 
może być już uznawany za zarządzającego 
AFI w przypadku powierzenia 
nadmiernego zakresu zadań. Mają na celu 
określenie treści i formy sprawozdania 
rocznego, które ZAFI ma obowiązek 
udostępniać dla każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, określenie obowiązków 
ZAFI w zakresie ujawniania informacji 
inwestorom i obowiązków 
sprawozdawczych wobec właściwych 
organów oraz częstotliwość takiego 
ujawniania informacji lub sprawozdań.
Mają na celu określenie wymogów w 

interesów i ich ujawniania. Powinny
również mieć na celu określenie wymogów 
dotyczących zarządzania ryzykiem, które 
powinien stosować ZAFI w zależności od 
ryzyka, które podejmuje w imieniu 
zarządzanego przez niego AFI, oraz 
dokonanie innych ustaleń koniecznych, aby 
ZAFI mógł zarządzać określonymi typami 
ryzyka związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym ustaleń dotyczących 
odpowiednich ograniczeń, które mogą być 
konieczne, aby chronić AFI przed 
niepotrzebną ekspozycją na ryzyko.
Powinny ponadto mieć na celu określenie 
wymogów dotyczących zarządzania 
płynnością ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie, a w szczególności wymogów 
dotyczących minimalnej płynności AFI.
Powinny też mieć na celu określenie 
wymogów, które powinni spełnić 
inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby 
ZAFI wolno było inwestować
w instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r.
Powinny również mieć na celu określenie 
wymogów, które powinni spełnić ZAFI 
inwestujący w instrumenty 
sekurytyzowane. Powinny też mieć na celu 
określenie przesłanek decydujących o tym, 
że zarządzający nie może być już 
uznawany za zarządzającego AFI
w przypadku powierzenia nadmiernego 
zakresu zadań. Powinny także mieć na celu 
określenie treści i formy sprawozdania 
rocznego, które ZAFI ma obowiązek 
udostępniać dla każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, określenie obowiązków 
ZAFI w zakresie ujawniania informacji 
inwestorom i obowiązków 
sprawozdawczych wobec właściwych 
organów oraz częstotliwość takiego 
ujawniania informacji lub sprawozdań.
Powinny również mieć na celu określenie 
wymogów w zakresie ujawniania 
informacji dotyczących dźwigni 
finansowej, którym podlega ZAFI, a także 
wymaganej częstotliwości składania 
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zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej, którym 
podlega ZAFI, a także wymaganej 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom oraz ujawniania 
informacji inwestorom. Mają na celu 
określenie pułapów ograniczających 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI, zarządzając AFI. Mają na 
celu określenie szczegółowego charakteru i
sposobu wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym, ich 
wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku 
ZAFI uzyskujących kontrolę nad 
emitentami papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych 
dotyczących AFI zarządzanych przez 
ZAFI. Mają na celu określenie typów 
ograniczeń lub warunków, które mogą być 
nakładane w związku z wprowadzaniem 
AFI do obrotu wśród inwestorów 
branżowych w rodzimym kraju 
członkowskim ZAFI. Mają na celu 
określenie ogólnych kryteriów oceny 
równoważności standardów wyceny w
krajach trzecich (w przypadku gdy taksator 
ma siedzibę w kraju trzecim), 
równoważności przepisów prawa krajów 
trzecich dotyczących depozytariuszy oraz –
w kontekście zezwoleń dla ZAFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
równoważności regulacji ostrożnościowej i
stałego nadzoru. Mają one także na celu 
określenie ogólnych kryteriów 
pozwalających ocenić, czy kraje trzecie 
przyznają wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
krajów trzecich. Mają na celu określenie 
sposobu przekazywania, treści i
częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 

sprawozdań właściwym organom oraz 
ujawniania informacji inwestorom.
Powinny też mieć na celu określenie 
pułapów ograniczających poziom dźwigni 
finansowej, którą może stosować ZAFI, 
zarządzając AFI. Powinny również mieć na 
celu określenie szczegółowego charakteru
i sposobu wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym, ich 
wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku 
ZAFI uzyskujących kontrolę nad 
emitentami papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych 
dotyczących AFI zarządzanych przez 
ZAFI. Powinny także mieć na celu 
określenie typów ograniczeń lub 
warunków, które mogą być nakładane w 
związku z wprowadzaniem AFI do obrotu 
wśród inwestorów branżowych w 
rodzimym kraju członkowskim ZAFI.
Powinny również mieć na celu określenie 
ogólnych kryteriów oceny równoważności 
standardów wyceny w krajach trzecich (w 
przypadku gdy taksator ma siedzibę
w kraju trzecim), równoważności 
przepisów prawa krajów trzecich 
dotyczących depozytariuszy oraz –
w kontekście zezwoleń dla ZAFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
równoważności regulacji ostrożnościowej
i stałego nadzoru. Powinny także mieć na 
celu określenie ogólnych kryteriów 
pozwalających ocenić, czy kraje trzecie 
przyznają unijnym ZAFI skuteczny dostęp 
do rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Unię ZAFI z krajów 
trzecich. Powinny również mieć na celu 
określenie sposobu przekazywania, treści
i częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
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organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
organów, w przypadku gdy pojedynczy 
ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym i
prawidłowe funkcjonowanie rynków. Mają
na celu określenie procedur w zakresie 
kontroli na miejscu i postępowań.

organów, w przypadku gdy pojedynczy 
ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym
i prawidłowe funkcjonowanie rynków.
Powinny ponadto mieć na celu określenie 
procedur w zakresie kontroli na miejscu i 
postępowań.

Or. en

Uzasadnienie

Wycena jest już dokonywana przez niezależnych ekspertów w razie konieczności, kiedy 
wymagają tego okoliczności. Wymaganie całkowicie niezależnej wyceny zwiększy koszty 
ponoszone przez fundusze i zmniejszy zyski inwestorów.

Poprawka 303
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Komisji należy w szczególności
przyznać uprawnienia do przyjęcia
środków niezbędnych do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Komisja powinna 
zatem mieć możliwość przyjęcia środków
określających procedury pozwalające ZAFI 
zarządzającym portfelami AFI, których 
zarządzane aktywa nie przekraczają progu 
określonego w niniejszej dyrektywie, 
korzystać z prawa do traktowania jak ZAFI 
objęty niniejszą dyrektywą. Środki te mają
ponadto na celu określenie kryteriów, 
którymi powinny kierować się właściwe 
organy, oceniając wykonanie zobowiązań 
ZAFI dotyczących prowadzenia 
działalności, rodzajów konfliktów 
interesów, które ZAFI są zobowiązani 
wykrywać, oraz odpowiednich środków, 
które ZAFI powinni podejmować w
ramach procedur wewnętrznych i

(27) Komisji należy przyznać uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 290 Traktatu, szczególnie tych
niezbędnych do wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja powinna zatem mieć 
możliwość przyjęcia aktów określających 
procedury pozwalające ZAFI 
zarządzającym portfelami AFI, których 
zarządzane aktywa nie przekraczają progu 
określonego w niniejszej dyrektywie, 
korzystać z prawa do traktowania jak ZAFI 
objęty niniejszą dyrektywą. Akty te 
powinny ponadto mieć na celu określenie 
kryteriów, którymi powinny kierować się 
właściwe organy, oceniając wykonanie 
zobowiązań ZAFI dotyczących 
prowadzenia działalności, rodzajów 
konfliktów interesów, które ZAFI są 
zobowiązani wykrywać, oraz 
odpowiednich środków, które ZAFI 
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organizacyjnych w celu wykrywania 
konfliktów interesów, zapobiegania im, 
zarządzania konfliktami interesów i ich 
ujawniania. Środki te mają na celu 
określenie wymogów dotyczących 
zarządzania ryzykiem, które powinien 
stosować ZAFI w zależności od ryzyka, 
które podejmuje w imieniu zarządzanego 
przez niego AFI, oraz dokonanie innych 
ustaleń koniecznych, aby ZAFI mógł 
zarządzać określonymi typami ryzyka 
związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym ustaleń dotyczących 
odpowiednich ograniczeń, które mogą być 
konieczne, aby chronić AFI przed 
niepotrzebną ekspozycją na ryzyko. Środki
te mają na celu określenie wymogów 
dotyczących zarządzania płynnością 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, a 
w szczególności wymogów dotyczących 
minimalnej płynności AFI. Mają na celu 
określenie wymogów, które powinni 
spełnić inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby 
ZAFI wolno było inwestować w
instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. Mają
na celu określenie wymogów, które 
powinni spełnić ZAFI inwestujący w
instrumenty sekurytyzowane. Mają one na 
celu określenie kryteriów decydujących o 
niezależności taksatora w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy. Mają na celu 
określenie warunków, od których powinna 
być uzależniona zgoda na powierzenie 
funkcji przez ZAFI, i przesłanek 
decydujących o tym, że zarządzający nie 
może być już uznawany za zarządzającego 
AFI w przypadku powierzenia 
nadmiernego zakresu zadań. Mają na celu 
określenie treści i formy sprawozdania 
rocznego, które ZAFI ma obowiązek 
udostępniać dla każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, określenie obowiązków 
ZAFI w zakresie ujawniania informacji 
inwestorom i obowiązków 
sprawozdawczych wobec właściwych 
organów oraz częstotliwość takiego 

powinni podejmować w ramach procedur 
wewnętrznych i organizacyjnych w celu 
wykrywania konfliktów interesów, 
zapobiegania im, zarządzania konfliktami 
interesów i ich ujawniania. Powinny mieć
na celu określenie wymogów dotyczących 
zarządzania ryzykiem, które powinien 
stosować ZAFI w zależności od ryzyka, 
które podejmuje w imieniu zarządzanego 
przez niego AFI, oraz dokonanie innych 
ustaleń koniecznych, aby ZAFI mógł 
zarządzać określonymi typami ryzyka 
związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym ustaleń dotyczących 
odpowiednich ograniczeń, które mogą być 
konieczne, aby chronić AFI przed 
niepotrzebną ekspozycją na ryzyko.
Powinny ponadto mieć na celu określenie 
wymogów dotyczących zarządzania 
płynnością ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie, a w szczególności wymogów 
dotyczących minimalnej płynności AFI.
Powinny też mieć na celu określenie 
wymogów, które powinni spełnić 
inicjatorzy organizujący emisję 
instrumentów sekurytyzowanych, aby 
ZAFI wolno było inwestować
w instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r.
Powinny również mieć na celu określenie 
wymogów, które powinni spełnić ZAFI 
inwestujący w instrumenty 
sekurytyzowane. Powinny ponadto mieć na 
celu określenie kryteriów decydujących o 
niezależności taksatora w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy. Powinny też mieć na 
celu określenie warunków, od których 
powinna być uzależniona zgoda na 
powierzenie funkcji przez ZAFI, i 
przesłanek decydujących o tym, że 
zarządzający nie może być już uznawany 
za zarządzającego AFI w przypadku 
powierzenia nadmiernego zakresu zadań.
Powinny także mieć na celu określenie 
treści i formy sprawozdania rocznego, 
które ZAFI ma obowiązek udostępniać dla 
każdego zarządzanego przez siebie AFI, 
określenie obowiązków ZAFI w zakresie 
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ujawniania informacji lub sprawozdań.
Mają na celu określenie wymogów w 
zakresie ujawniania informacji 
dotyczących dźwigni finansowej, którym 
podlega ZAFI, a także wymaganej 
częstotliwości składania sprawozdań 
właściwym organom oraz ujawniania 
informacji inwestorom. Mają na celu 
określenie pułapów ograniczających 
poziom dźwigni finansowej, którą może 
stosować ZAFI, zarządzając AFI. Mają na 
celu określenie szczegółowego charakteru i
sposobu wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym, ich 
wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku 
ZAFI uzyskujących kontrolę nad 
emitentami papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych 
dotyczących AFI zarządzanych przez 
ZAFI. Mają na celu określenie typów 
ograniczeń lub warunków, które mogą być 
nakładane w związku z wprowadzaniem 
AFI do obrotu wśród inwestorów 
branżowych w rodzimym kraju 
członkowskim ZAFI. Mają na celu 
określenie ogólnych kryteriów oceny 
równoważności standardów wyceny w
krajach trzecich (w przypadku gdy taksator 
ma siedzibę w kraju trzecim), 
równoważności przepisów prawa krajów 
trzecich dotyczących depozytariuszy oraz –
w kontekście zezwoleń dla ZAFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
równoważności regulacji ostrożnościowej i
stałego nadzoru. Mają one także na celu 
określenie ogólnych kryteriów 
pozwalających ocenić, czy kraje trzecie 
przyznają wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Wspólnotę ZAFI z 
krajów trzecich. Mają na celu określenie 
sposobu przekazywania, treści i

ujawniania informacji inwestorom
i obowiązków sprawozdawczych wobec 
właściwych organów oraz częstotliwość 
takiego ujawniania informacji lub 
sprawozdań. Powinny również mieć na celu 
określenie wymogów w zakresie 
ujawniania informacji dotyczących 
dźwigni finansowej, którym podlega ZAFI, 
a także wymaganej częstotliwości 
składania sprawozdań właściwym organom 
oraz ujawniania informacji inwestorom.
Powinny też mieć na celu określenie 
pułapów ograniczających poziom dźwigni 
finansowej, którą może stosować ZAFI, 
zarządzając AFI. Powinny również mieć na 
celu określenie szczegółowego charakteru
i sposobu wykonywania obowiązków 
informacyjnych wobec emitentów i spółek 
nienotowanych na rynku regulowanym, ich 
wspólników lub akcjonariuszy oraz 
przedstawicieli pracowników w przypadku 
ZAFI uzyskujących kontrolę nad 
emitentami papierów wartościowych lub 
przedsiębiorstwami, których papiery 
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, w tym określenie 
informacji, które powinny być 
przedstawiane w sprawozdaniach rocznych 
dotyczących AFI zarządzanych przez 
ZAFI. Powinny także mieć na celu 
określenie typów ograniczeń lub 
warunków, które mogą być nakładane w 
związku z wprowadzaniem AFI do obrotu 
wśród inwestorów branżowych w 
rodzimym kraju członkowskim ZAFI.
Powinny również mieć na celu określenie 
ogólnych kryteriów oceny równoważności
standardów wyceny w krajach trzecich (w 
przypadku gdy taksator ma siedzibę
w kraju trzecim), równoważności 
przepisów prawa krajów trzecich 
dotyczących depozytariuszy oraz –
w kontekście zezwoleń dla ZAFI mających 
siedzibę w krajach trzecich –
równoważności regulacji ostrożnościowej
i stałego nadzoru. Powinny także mieć na 
celu określenie ogólnych kryteriów 
pozwalających ocenić, czy kraje trzecie 
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częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
organów, w przypadku gdy pojedynczy 
ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym i
prawidłowe funkcjonowanie rynków. Mają
na celu określenie procedur w zakresie 
kontroli na miejscu i postępowań.

przyznają unijnym ZAFI skuteczny dostęp 
do rynku porównywalny z dostępem 
przyznawanym przez Unię ZAFI z krajów 
trzecich. Powinny również mieć na celu 
określenie sposobu przekazywania, treści
i częstotliwości wymiany informacji 
dotyczących ZAFI pomiędzy właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI i innych właściwych 
organów, w przypadku gdy pojedynczy 
ZAFI lub większa ich liczba może mieć 
wpływ na stabilność instytucji 
finansowych o znaczeniu systemowym
i prawidłowe funkcjonowanie rynków.
Powinny ponadto mieć na celu określenie 
procedur w zakresie kontroli na miejscu i 
postępowań. W przypadku gdy taksator 
ma siedzibę w kraju trzecim, powinny też 
one mieć na celu stwierdzenie, że 
standardy wyceny funduszu obowiązujące 
w danym kraju trzecim są równoważne ze 
standardami obowiązującymi w Unii. 
Powinny również mieć na celu 
stwierdzenie, że przepisy prawa kraju
trzeciego dotyczące depozytariuszy są 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy. Powinny ponadto mieć na celu 
stwierdzenie, że przepisy prawa kraju 
trzeciego dotyczące regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI są równoważne z przepisami 
niniejszej dyrektywy. Powinny również 
mieć na celu stwierdzenie, czy dany kraj 
trzeci przyznaje unijnym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Unię ZAFI 
z tego kraju trzeciego. Powinny ponadto 
mieć na celu określenie wzorów 
notyfikacji i zaświadczeń oraz procedur 
w zakresie wymiany informacji pomiędzy 
właściwymi organami.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli treść powyższego artykułu zostanie w całości zachowana, jest to właściwe 
sformułowanie zgodnie z nową procedurą komitetową.
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Poprawka 304
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Dla zapewnienia równych reguł gry 
między ZAFI, instytucjami kredytowymi i 
innymi uczestnikami rynku Komisja 
powinna dokonać przeglądu dyrektywy 
2009/.../WE w celu wprowadzenia 
wymogów dotyczących przydziału 
papierów przy emisji i wymogów 
jakościowych wobec UCITS, jeżeli 
inwestują one w produkty objęte 
sekurytyzacją.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące przydziału papierów przy emisji i wymogi ilościowe dla produktów 
objętych sekurytyzacją powinny mieć też zastosowanie do UCITS w celu zapobieżenia 
nierównym regułom gry. 

Poprawka 305
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ponieważ środki te mają zasięg 
ogólny i mają na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez uzupełnienie jej o nowe elementy 
inne niż istotne, muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 
5a decyzji 1999/468/WE. Środki, które nie 
należą do powyższej kategorii, powinny 
zostać objęte procedurą regulacyjną 

skreślony
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przewidzianą w art. 5 powyższej decyzji. W 
przypadku gdy taksator ma siedzibę w 
kraju trzecim, środki te mają na celu 
stwierdzenie, że standardy wyceny 
funduszu obowiązujące w danym kraju 
trzecim są równoważne ze standardami 
obowiązującymi we Wspólnocie. Środki te 
mają na celu stwierdzenie, że przepisy 
prawa kraju trzeciego dotyczące 
depozytariuszy są równoważne z 
przepisami niniejszej dyrektywy. Mają one 
na celu stwierdzenie, że przepisy prawa 
kraju trzeciego dotyczące regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI są równoważne z przepisami 
niniejszej dyrektywy. Mają na celu 
stwierdzenie, czy dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z tego kraju trzeciego. Mają one 
również na celu określenie wzorów 
notyfikacji i zaświadczeń oraz procedur w 
zakresie wymiany informacji pomiędzy 
właściwymi organami.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wynika z nowej procedury komitetowej.

Poprawka 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ponieważ środki te mają zasięg 
ogólny i mają na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez uzupełnienie jej o nowe elementy 
inne niż istotne, muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną 

(28) Ponieważ akty te mają zasięg ogólny
i mają na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy, poprzez 
uzupełnienie jej o nowe elementy inne niż 
istotne, powinny zostać przyjęte zgodnie
z procedurą przewidzianą w art. 290 
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połączoną z kontrolą przewidzianą w art.
5a decyzji 1999/468/WE. Środki, które nie 
należą do powyższej kategorii, powinny 
zostać objęte procedurą regulacyjną 
przewidzianą w art. 5 powyższej decyzji. W 
przypadku gdy taksator ma siedzibę w 
kraju trzecim, środki te mają na celu 
stwierdzenie, że standardy wyceny 
funduszu obowiązujące w danym kraju 
trzecim są równoważne ze standardami 
obowiązującymi we Wspólnocie. Środki te 
mają na celu stwierdzenie, że przepisy 
prawa kraju trzeciego dotyczące 
depozytariuszy są równoważne z 
przepisami niniejszej dyrektywy. Mają one 
na celu stwierdzenie, że przepisy prawa 
kraju trzeciego dotyczące regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI są równoważne z przepisami 
niniejszej dyrektywy. Mają na celu 
stwierdzenie, czy dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z tego kraju trzeciego. Mają one 
również na celu określenie wzorów
notyfikacji i zaświadczeń oraz procedur w 
zakresie wymiany informacji pomiędzy 
właściwymi organami.

Traktatu. Środki, które nie należą do 
powyższej kategorii, powinny zostać objęte 
procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 
5 decyzji 1999/468/WE. Środki te powinny
określać wzory notyfikacji i zaświadczeń 
oraz procedurę w zakresie wymiany 
informacji pomiędzy właściwymi 
organami.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do proponowanych zmian w tekście legislacyjnym.

Poprawka 307
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ponieważ środki te mają zasięg 
ogólny i mają na celu zmianę elementów 

(28) Ponieważ akty te mają zasięg ogólny
i mają na celu zmianę elementów innych 



AM\804881PL.doc 167/169 PE439.111v02-00

PL

innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez uzupełnienie jej o nowe elementy 
inne niż istotne, muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą przewidzianą w art.
5a decyzji 1999/468/WE. Środki, które nie 
należą do powyższej kategorii, powinny 
zostać objęte procedurą regulacyjną 
przewidzianą w art. 5 powyższej decyzji. W 
przypadku gdy taksator ma siedzibę w 
kraju trzecim, środki te mają na celu 
stwierdzenie, że standardy wyceny
funduszu obowiązujące w danym kraju 
trzecim są równoważne ze standardami 
obowiązującymi we Wspólnocie. Środki te 
mają na celu stwierdzenie, że przepisy 
prawa kraju trzeciego dotyczące 
depozytariuszy są równoważne z 
przepisami niniejszej dyrektywy. Mają one 
na celu stwierdzenie, że przepisy prawa 
kraju trzeciego dotyczące regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI są równoważne z przepisami 
niniejszej dyrektywy. Mają na celu 
stwierdzenie, czy dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z tego kraju trzeciego. Mają one
również na celu określenie wzorów
notyfikacji i zaświadczeń oraz procedur w 
zakresie wymiany informacji pomiędzy 
właściwymi organami.

niż istotne niniejszej dyrektywy, poprzez 
uzupełnienie jej o nowe elementy inne niż 
istotne, powinny zostać przyjęte zgodnie
z procedurą przewidzianą w art. 290 
Traktatu. Środki, które nie należą do 
powyższej kategorii, powinny zostać objęte 
procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 
5 decyzji 1999/468/WE. Środki te powinny
określać wzory notyfikacji i zaświadczeń 
oraz procedurę w zakresie wymiany 
informacji pomiędzy właściwymi 
organami.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze zmiany są konsekwencją poprzednich poprawek.
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Poprawka 308
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ponieważ środki te mają zasięg 
ogólny i mają na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez uzupełnienie jej o nowe elementy 
inne niż istotne, muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą przewidzianą w art.
5a decyzji 1999/468/WE. Środki, które nie 
należą do powyższej kategorii, powinny 
zostać objęte procedurą regulacyjną 
przewidzianą w art. 5 powyższej decyzji. W 
przypadku gdy taksator ma siedzibę w 
kraju trzecim, środki te mają na celu
stwierdzenie, że standardy wyceny 
funduszu obowiązujące w danym kraju 
trzecim są równoważne ze standardami 
obowiązującymi we Wspólnocie. Środki te 
mają na celu stwierdzenie, że przepisy 
prawa kraju trzeciego dotyczące 
depozytariuszy są równoważne z
przepisami niniejszej dyrektywy. Mają one
na celu stwierdzenie, że przepisy prawa 
kraju trzeciego dotyczące regulacji 
ostrożnościowej i stałego nadzoru nad 
ZAFI są równoważne z przepisami 
niniejszej dyrektywy. Mają na celu 
stwierdzenie, czy dany kraj trzeci 
przyznaje wspólnotowym ZAFI skuteczny 
dostęp do rynku porównywalny z 
dostępem przyznawanym przez Wspólnotę 
ZAFI z tego kraju trzeciego. Mają one 
również na celu określenie wzorów 
notyfikacji i zaświadczeń oraz procedur w 
zakresie wymiany informacji pomiędzy 
właściwymi organami.

(28) Ponieważ akty te mają zasięg ogólny
i mają na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy, poprzez 
uzupełnienie jej o nowe elementy inne niż 
istotne, powinny zostać przyjęte zgodnie
z procedurą przewidzianą w art. 290 
Traktatu. Środki, które nie należą do 
powyższej kategorii, powinny zostać objęte 
procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 
5 decyzji 1999/468/WE. W przypadku gdy 
taksator ma siedzibę w kraju trzecim, 
środki powinny stwierdzać, że standardy 
wyceny funduszu obowiązujące w danym 
kraju trzecim są równoważne ze 
standardami obowiązującymi w Unii.
Powinny również mieć na celu 
stwierdzenie, że przepisy prawa kraju 
trzeciego dotyczące depozytariuszy są 
równoważne z przepisami niniejszej 
dyrektywy. Powinny ponadto mieć na celu 
określenie wzorów notyfikacji
i zaświadczeń oraz procedur w zakresie 
wymiany informacji pomiędzy właściwymi 
organami.

Or. en
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Uzasadnienie

Ze względu na spójność z poprzednimi poprawkami.

Poprawka 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Z uwagi na fakt, iż cel
podejmowanego działania, to znaczy 
zagwarantowanie wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów i inwestorów 
poprzez ustanowienie wspólnych ram 
wydawania zezwoleń dla ZAFI i nadzoru 
nad nimi, nie może być w wystarczającym 
stopniu osiągnięty przez państwa 
członkowskie, czego dowodzą braki w 
obowiązujących regulacjach krajowych i 
nadzorze nad tymi podmiotami w 
państwach członkowskich, w związku z 
czym możliwe jest jego lepsze osiągnięcie 
na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym samym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tych celów.

(29) Z uwagi na fakt, iż cel niniejszej
dyrektywy, to znaczy zagwarantowanie 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
i inwestorów poprzez ustanowienie 
wspólnych ram wydawania zezwoleń dla 
ZAFI i nadzoru nad nimi, nie może być w 
wystarczającym stopniu osiągnięty przez 
państwa członkowskie, czego dowodzą 
braki w obowiązujących regulacjach 
krajowych i nadzorze nad tymi podmiotami 
w państwach członkowskich, w związku z 
czym możliwe jest jego lepsze osiągnięcie 
na poziomie Unii, Unia powinna 
upoważnić ESMA do występowania w roli 
agencji ds. ochrony inwestorów, której 
celem jest certyfikacja nowych produktów 
finansowych i monitorowanie ich 
ewolucji. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym samym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tych celów.

Or. en

Uzasadnienie

Na szczeblu UE pilnie potrzebna jest agencja ds. ochrony inwestorów w celu certyfikacji 
produktów finansowych i klasyfikowania ich w różnych kategoriach ryzyka przed 
wprowadzeniem do obrotu. W roli takiej agencji powinien występować ESMA.


