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Poprawka 508
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zezwolenie na prowadzenie działalności 
przez ZAFI

Zezwolenie na AFI

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie należy wydawać na produkty (AFI), a nie na prowadzenie działalności przez 
ZAFI.

Poprawka 509
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ZAFI objęte niniejszą dyrektywą nie 
świadczyły usług zarządzania na rzecz
AFI ani nie wprowadzały do obrotu 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
AFI, o ile nie uzyskały wcześniej 
zezwolenia.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
AFI nie były oferowane inwestorom w 
Unii, o ile nie uzyskały wcześniej 
zezwolenia. AFI, które nie są uprawnione
zgodnie z niniejszą dyrektywą, nie są 
dopuszczone w ofercie dla inwestorów w 
Unii.

Podmiotom, które nie są uprawnione 
zgodnie z niniejszą dyrektywą ani – w 
przypadku ZAFI nieobjętych niniejszą 
dyrektywą – zgodnie z prawodawstwem 
krajowym państwa członkowskiego, nie 
wolno świadczyć usług zarządzania na 
rzecz AFI ani wprowadzać jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI do 
obrotu we Wspólnocie. 

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektywą należy objąć wszystkie AFI otrzymujące środki finansowe od inwestorów 
europejskich.

Poprawka 510
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ZAFI objęte niniejszą dyrektywą nie 
świadczyły usług zarządzania na rzecz 
AFI ani nie wprowadzały do obrotu 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
AFI, o ile nie uzyskały wcześniej 
zezwolenia.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ZAFI objęte niniejszą dyrektywą nie 
świadczyły usług zarządzania na rzecz 
AFI, o ile nie uzyskały wcześniej 
zezwolenia.

Podmiotom, które nie są uprawnione 
zgodnie z niniejszą dyrektywą ani – w 
przypadku ZAFI nieobjętych niniejszą 
dyrektywą – zgodnie z prawodawstwem 
krajowym państwa członkowskiego, nie 
wolno świadczyć usług zarządzania na 
rzecz AFI ani wprowadzać jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI do 
obrotu we Wspólnocie. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z dyrektywą w sprawie przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). Należy wyraźnie 
określić zasadę, że podmioty niedopuszczone na mocy niniejszej dyrektywy jako ZAFI nie 
mogą świadczyć usług zarządzania dla AFI (chyba że na zasadzie powierzenia zadań). Dla 
zagwarantowania pewności prawnej każdy AFI powinien mieć tylko jednego ZAFI niezależnie 
od jego formy prawnej. W dyrektywie należy wziąć pod uwagę istniejące różnice w strukturze 
funduszy, na przykład fakt, że niektóre fundusze są zarządzane samodzielnie, podczas gdy 
inne powołują zewnętrznego zarządzającego. W przypadku AFI, który nie wyznacza 
zewnętrznego zarządzającego jako ZAFI, sam AFI staje się ZAFI.
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Poprawka 511
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby ZAFI objęte niniejszą dyrektywą nie 
świadczyły usług zarządzania na rzecz 
AFI ani nie wprowadzały do obrotu 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
AFI, o ile nie uzyskały wcześniej 
zezwolenia.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ZAFI objęte niniejszą dyrektywą nie 
świadczyły usług zarządzania na rzecz 
AFI, o ile nie uzyskały wcześniej 
zezwolenia.

Podmiotom, które nie są uprawnione 
zgodnie z niniejszą dyrektywą ani – w 
przypadku ZAFI nieobjętych niniejszą 
dyrektywą – zgodnie z prawodawstwem 
krajowym państwa członkowskiego, nie 
wolno świadczyć usług zarządzania na 
rzecz AFI ani wprowadzać jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI do 
obrotu we Wspólnocie.

Państwa członkowskie wymagają, aby 
jedynie podmioty uprawnione zgodnie z 
niniejszą dyrektywą mogły świadczyć 
usługi zarządzania na rzecz AFI, z 
wyjątkiem powierzania zadań przez ZAFI 
zgodnie z art. 18 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z dyrektywą w sprawie przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). Należy wyraźnie 
określić zasadę, że podmioty niedopuszczone na mocy niniejszej dyrektywy jako ZAFI nie 
mogą świadczyć usług zarządzania dla AFI (chyba że na zasadzie powierzenia zadań).

Poprawka 512
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiotom, które nie są uprawnione 
zgodnie z niniejszą dyrektywą ani – w 
przypadku ZAFI nieobjętych niniejszą 
dyrektywą – zgodnie z prawodawstwem 

skreślony
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krajowym państwa członkowskiego, nie 
wolno świadczyć usług zarządzania na 
rzecz AFI ani wprowadzać jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI do 
obrotu we Wspólnocie. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgadzamy się z proponowaną zmianą zawartą w kompromisowej propozycji prezydencji 
szwedzkiej. Jesteśmy zdania, że bardzo ważne jest, aby ZAFI nieobjęte dyrektywą 
(w szczególności ZAFI z siedzibą poza terytorium Wspólnoty) nie miały zakazu obrotu swoimi 
AFI na terenie Wspólnoty na zasadzie prywatnego plasowania.

Poprawka 513
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiotom, które nie są uprawnione 
zgodnie z niniejszą dyrektywą ani – w 
przypadku ZAFI nieobjętych niniejszą 
dyrektywą – zgodnie z prawodawstwem 
krajowym państwa członkowskiego, nie 
wolno świadczyć usług zarządzania na 
rzecz AFI ani wprowadzać jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI do 
obrotu we Wspólnocie. 

skreślony

Or. en

Poprawka 514
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiotom, które nie są uprawnione 
zgodnie z niniejszą dyrektywą ani – w 

Podmiotom, które nie są uprawnione ani 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, ani – w 
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przypadku ZAFI nieobjętych niniejszą 
dyrektywą – zgodnie z prawodawstwem 
krajowym państwa członkowskiego, nie 
wolno świadczyć usług zarządzania na 
rzecz AFI ani wprowadzać jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI do 
obrotu we Wspólnocie. 

przypadku ZAFI z siedzibą w Unii 
nieobjętego niniejszą dyrektywą – zgodnie 
z prawodawstwem krajowym państwa 
członkowskiego, nie wolno świadczyć 
usług zarządzania na rzecz AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uznać, że w niektórych przypadkach AFI bezpośrednio wprowadza do obrotu jednostki 
uczestnictwa lub udziały w tym AFI. W pełni zasadne jest wymaganie, aby w celu zezwolenia 
na ten obrót powoływany był wspólnotowy ZAFI,  jednak – gdy AFI wyznaczy osobę trzecią 
do pełnienia roli ZAFI – nie jest konieczne wymaganie, aby we wszystkich przypadkach 
jedynie upoważniony ZAFI mógł sam obracać jednostkami uczestnictwa lub udziałami.

Poprawka 515
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiotom, które nie są uprawnione 
zgodnie z niniejszą dyrektywą ani – w 
przypadku ZAFI nieobjętych niniejszą 
dyrektywą – zgodnie z prawodawstwem 
krajowym państwa członkowskiego, nie 
wolno świadczyć usług zarządzania na 
rzecz AFI ani wprowadzać jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI do 
obrotu we Wspólnocie. 

Podmiotom, które nie są uprawnione ani 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, ani – w 
przypadku ZAFI nieobjętych niniejszą 
dyrektywą – zgodnie z prawodawstwem 
krajowym państwa członkowskiego, nie 
wolno świadczyć usług zarządzania na 
rzecz AFI ani wprowadzać jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI do 
obrotu w Unii, z wyjątkiem sytuacji 
wyraźnie uwzględnionych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Ma to na celu dopuszczenie wyjątków takich jak te przewidziane w art. 35 (zmienionym 
zgłoszoną przez G. Hökmarka poprawką numer 34) przy jednoczesnym doprecyzowaniu, że 
od generalnego ograniczenia w art. 4 nie może być wyjątków.
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Poprawka 516
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiotom, które nie są uprawnione 
zgodnie z niniejszą dyrektywą ani – w 
przypadku ZAFI nieobjętych niniejszą 
dyrektywą – zgodnie z prawodawstwem 
krajowym państwa członkowskiego, nie 
wolno świadczyć usług zarządzania na 
rzecz AFI ani wprowadzać jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI do 
obrotu we Wspólnocie. 

Podmiotom, które nie są uprawnione ani 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, ani – w 
przypadku ZAFI nieobjętych niniejszą 
dyrektywą – zgodnie z prawodawstwem 
krajowym państwa członkowskiego, nie 
wolno zarządzać AFI ani wprowadzać 
jednostek uczestnictwa lub udziałów w 
AFI do obrotu w Unii, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy zadania te zostały 
powierzone im przez ZAFI zgodnie z art. 
18 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do prawa wspólnotowego (dyrektywa w sprawie rynków instrumentów 
finansowych oraz dyrektywa w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)) w zakresie ustaleń dotyczących powierzania 
zadań.

Poprawka 517
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Żaden ZAFI nie może prowadzić innej 
działalności niż zarządzanie AFI i 
świadczenie usług uznaniowego 
zarządzania portfelem oraz doradztwa 
inwestycyjnego dotyczącego instrumentów 
wymienionych w załączniku I sekcja C do 
dyrektywy 2004/39/WE. Państwa 
członkowskie mogą zezwolić ZAFI na 
świadczenie także pewnych usług 
administracyjnych i dotyczących 
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wprowadzania do obrotu wymienionych w 
załączniku do niniejszej dyrektywy jako 
usługi dodatkowe.

Or. en

Poprawka 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. ZAFI może ubiegać się na mocy 
niniejszej dyrektywy o zezwolenie na 
wprowadzenie do obrotu w Unii, zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, AFI z siedzibą 
ustanowioną przed upływem terminu 
transpozycji niniejszej dyrektywy, pod 
warunkiem dostarczenia właściwym 
organom informacji, o których mowa w 
art. 31 i 33, a inwestorom informacji, o 
których mowa w art. 20.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest wprowadzenie w niniejszej dyrektywie klauzuli praw nabytych oraz zapewnienie 
ZAFI, a w szczególności ich inwestorom, wystarczającej ilości czasu na dostosowanie się do 
nowych środków, zwłaszcza że dotyczą one funduszy zamkniętych.

Poprawka 519
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Właściwy organ nie zezwala, aby AFI 
działał jako ZAFI, chyba że dyrektorzy lub 
członkowie organu zarządzającego 
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danego AFI cieszą się wystarczająco 
dobrą opinią i posiadają odpowiednie 
doświadczenie w zakresie rodzaju 
działalności prowadzonej przez ten AFI, 
aby zapewnić przestrzeganie wymogów 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia AFI wystarczającą podstawę do realizacji wymogów dyrektywy. Wymóg 
ten oparty jest na wymogu mającym zastosowanie do funduszy UCITS zarządzanych 
samodzielnie.

Poprawka 520
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI mogą otrzymać zezwolenie na 
świadczenie usług zarządzania na rzecz 
wszystkich AFI lub tylko ich niektórych 
typów.

skreślony

ZAFI może jednocześnie posiadać 
zezwolenie zgodnie z niniejszą dyrektywą 
oraz zezwolenie na prowadzenie 
działalności jako spółka zarządzająca lub 
inwestycyjna zgodnie z dyrektywą 
2009/…/WE – [dyrektywa UCITS].

Or. en

Uzasadnienie

Utrata uzasadnienia ze względu na wcześniejsze zmiany.



AM\804981PL.doc 11/148 PE439.125v01-00

PL

Poprawka 521
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może jednocześnie posiadać 
zezwolenie zgodnie z niniejszą 
dyrektywą oraz zezwolenie na 
prowadzenie działalności jako spółka 
zarządzająca lub inwestycyjna zgodnie z 
dyrektywą 2009/…/WE – [dyrektywa 
UCITS].

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z dyrektywą w sprawie przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). Należy wyraźnie 
określić zasadę, że podmioty niedopuszczone na mocy niniejszej dyrektywy jako ZAFI nie 
mogą świadczyć usług zarządzania dla AFI (chyba że na zasadzie powierzenia zadań). Dla 
zagwarantowania pewności prawnej każdy AFI powinien mieć tylko jednego ZAFI niezależnie 
od jego formy prawnej. W dyrektywie należy wziąć pod uwagę istniejące różnice w strukturze 
funduszy, na przykład fakt, że niektóre fundusze są zarządzane samodzielnie, podczas gdy 
inne powołują zewnętrznego zarządzającego. W przypadku AFI, który nie wyznacza 
zewnętrznego zarządzającego jako ZAFI, sam AFI staje się ZAFI.

Poprawka 522
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może jednocześnie posiadać
zezwolenie zgodnie z niniejszą 
dyrektywą oraz zezwolenie na 
prowadzenie działalności jako spółka 
zarządzająca lub inwestycyjna zgodnie z 
dyrektywą 2009/…/WE – [dyrektywa 
UCITS].

Jeżeli ZAFI posiada zezwolenie zgodnie 
z niniejszą dyrektywą lub jeżeli spółka 
zarządzająca lub inwestycyjna posiada 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2009/65/WE, właściwe organy udzielają 
zezwolenia temu ZAFI zgodnie 
z dyrektywą 2009/65/WE albo spółce 
zarządzającej lub inwestycyjnej zgodnie 
z niniejszą dyrektywą pod warunkiem 
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spełnienia odnośnych dodatkowych 
wymogów dotyczących zezwolenia. W tym 
celu właściwe organy występują jedynie 
o informacje, które nie zostały przekazane 
dla celu pierwotnego zezwolenia, o ile 
informacje te nie uległy zmianie.

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. 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.

Poprawka 523
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI może jednocześnie posiadać
zezwolenie zgodnie z niniejszą dyrektywą 
oraz zezwolenie na prowadzenie 
działalności jako spółka zarządzająca lub 
inwestycyjna zgodnie z dyrektywą 
2009/…/WE – [dyrektywa UCITS].

Jeżeli ZAFI posiada zezwolenie zgodnie 
z niniejszą dyrektywą lub jeżeli spółka 
zarządzająca lub inwestycyjna posiada 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2009/65/WE, właściwe organy udzielają 
zezwolenia temu ZAFI zgodnie 
z dyrektywą 2009/65/WE albo spółce 
zarządzającej lub inwestycyjnej zgodnie 
z niniejszą dyrektywą, pod warunkiem 
spełnienia odnośnych dodatkowych 
wymogów dotyczących zezwolenia.

W tym celu właściwe organy występują 
jedynie o informacje, które nie zostały 
przekazane dla celu pierwotnego 
zezwolenia, o ile informacje te nie uległy 
zmianie.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby uniknąć nakładania nieproporcjonalnych kosztów na ZAFI i organy nadzoru, należy 
zatem umożliwić tym firmom, które już zarządzają UCITS albo AFI, ubieganie się 
o zezwolenie na zarządzanie oboma rodzajami funduszy na podstawie samego wykazania, że 
spełniają wszelkie dodatkowe wymagania przyznane na mocy dyrektyw regulujących tę
dodatkową działalność, zamiast zobowiązywania ich do występowania o całkiem nowe 
zezwolenie.

Poprawka 524
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz usług zarządzania państwa 
członkowskie mogą zezwolić ZAFI na 
świadczenie doradztwa inwestycyjnego 
jako usługi dodatkowej. Działalność ta 
stanowi niewielką część obrotów ZAFI.

Or. en

Poprawka 525
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 4 do 8 nie mają 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, i 
które nie powstały przede wszystkim w 
celu generowania przychodów dla 
inwestorów poprzez zbycie w planowanym 
terminie.
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Or. en

Uzasadnienie

Notowane na rynku regulowanym branżowe firmy holdingowe są regulowane dyrektywami 
w sprawie prospektów i przejrzystości, jak również przepisami prawa krajowego w zakresie 
ładu korporacyjnego, regułami dotyczącymi rejestrowania papierów wartościowych oraz 
innymi przepisami prawa krajowego. Zapewnia to wystarczającą przejrzystość w odniesieniu 
do inwestorów, organów regulacyjnych i całego społeczeństwa. Postanowienia art. 4-8 nie 
mają znaczenia lub są nieodpowiednie dla tego typu przedsiębiorstw.

Poprawka 526
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE 
spółkę zarządzającą lub inwestycyjną 
uważa się za uprawnioną również do 
celów niniejszej dyrektywy i może ona 
zarządzać regulowanymi na poziomie 
krajowym przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania nieobjętymi dyrektywą 
2009/65/WE.
Zarządzając AFI, spółka zarządzająca lub 
inwestycyjna zgodnie z dyrektywą 
2009/65/WE przestrzega przepisów 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 527
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE 
spółkę zarządzającą lub inwestycyjną 
uważa się za uprawnioną również do 
celów niniejszej dyrektywy i może ona 
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zarządzać regulowanymi na poziomie 
krajowym przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania nieobjętymi dyrektywą 
2009/65/WE. 
Zarządzając AFI, spółka zarządzająca lub 
inwestycyjna zgodnie z dyrektywą 
2009/65/WE przestrzega przepisów 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z dyrektywą w sprawie przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). Należy wyraźnie 
określić zasadę, że podmioty niedopuszczone na mocy niniejszej dyrektywy jako ZAFI nie 
mogą świadczyć usług zarządzania dla AFI (chyba że na zasadzie powierzenia zadań). Dla 
zagwarantowania pewności prawnej każdy AFI powinien mieć tylko jednego ZAFI niezależnie 
od jego formy prawnej. W dyrektywie należy wziąć pod uwagę istniejące różnice w strukturze 
funduszy, na przykład fakt, że niektóre fundusze są zarządzane samodzielnie, podczas gdy 
inne powołują zewnętrznego zarządzającego. W przypadku AFI, który nie wyznacza 
zewnętrznego zarządzającego jako ZAFI, sam AFI staje się ZAFI.

Poprawka 528
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Bez uszczerbku dla art.18 państwa 
członkowskie dopilnowują, aby każdy AFI 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy miał 
jeden ZAFI odpowiedzialny za zgodność z 
wymogami niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z dyrektywą w sprawie przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). Należy wyraźnie 
określić zasadę, że podmioty niedopuszczone na mocy niniejszej dyrektywy jako ZAFI nie 
mogą świadczyć usług zarządzania dla AFI (chyba że na zasadzie powierzenia zadań). Dla 
zagwarantowania pewności prawnej każdy AFI powinien mieć tylko jednego ZAFI niezależnie 
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od jego formy prawnej. W dyrektywie należy wziąć pod uwagę istniejące różnice w strukturze 
funduszy, na przykład fakt, że niektóre fundusze są zarządzane samodzielnie, podczas gdy 
inne powołują zewnętrznego zarządzającego. W przypadku AFI, który nie wyznacza 
zewnętrznego zarządzającego jako ZAFI, sam AFI staje się ZAFI.

Poprawka 529
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Bez uszczerbku dla art.18 państwa 
członkowskie dopilnowują, aby każdy AFI 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy miał 
jeden ZAFI odpowiedzialny za zgodność z 
wymogami niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zagwarantowania pewności prawnej każdy AFI powinien mieć tylko jednego ZAFI 
niezależnie od jego formy prawnej.

Poprawka 530
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Bez uszczerbku dla art.18 państwa 
członkowskie dopilnowują, aby każdy AFI 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy miał 
jeden ZAFI odpowiedzialny za zgodność z 
wymogami niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z niniejszą dyrektywą na każdy AFI należy udzielać zezwolenia tylko jednemu ZAFI.
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Poprawka 531
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Bez uszczerbku dla art.18 państwa 
członkowskie dopilnowują, aby każdy AFI 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy miał 
jeden ZAFI odpowiedzialny za zgodność z 
wymogami niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zagwarantowania pewności prawnej każdy AFI powinien mieć tylko jednego ZAFI 
niezależnie od jego formy prawnej.

Poprawka 532
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Bez uszczerbku dla art.18 państwa 
członkowskie dopilnowują, aby każdy AFI 
objęty zakresem niniejszej dyrektywy miał 
jeden ZAFI odpowiedzialny za zgodność z 
wymogami niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zagwarantowania pewności prawnej każdy AFI powinien mieć tylko jednego ZAFI 
niezależnie od jego formy prawnej.
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Poprawka 533
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Tylko jeden podmiot prawny powinien 
być uznawany za ZAFI dotyczący danego 
AFI i być odpowiedzialny za zgodność z 
wymogami niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka 534
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. W zależności od formy prawnej AFI 
mogą być zarządzane wewnętrznie lub 
mogą powołać zewnętrznego 
zarządzającego.
Jeżeli AFI nie wyznaczył zewnętrznego 
zarządzającego w charakterze ZAFI, sam 
AFI pełni funkcję ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z dyrektywą w sprawie przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). Należy wyraźnie 
określić zasadę, że podmioty niedopuszczone na mocy niniejszej dyrektywy jako ZAFI nie 
mogą świadczyć usług zarządzania dla AFI (chyba że na zasadzie powierzenia zadań). Dla 
zagwarantowania pewności prawnej każdy AFI powinien mieć tylko jednego ZAFI niezależnie 
od jego formy prawnej. W dyrektywie należy wziąć pod uwagę istniejące różnice w strukturze 
funduszy, na przykład fakt, że niektóre fundusze są zarządzane samodzielnie, podczas gdy 
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inne powołują zewnętrznego zarządzającego. W przypadku AFI, który nie wyznacza 
zewnętrznego zarządzającego jako ZAFI, sam AFI staje się ZAFI.

Poprawka 535
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. W zależności od formy prawnej AFI 
mogą być zarządzane wewnętrznie lub 
mogą powołać zewnętrznego 
zarządzającego. Jeżeli AFI nie wyznaczył 
zewnętrznego zarządzającego w 
charakterze ZAFI, sam AFI pełni funkcję 
ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie należy wziąć pod uwagę istniejące różnice w strukturze funduszy, na przykład 
fakt, że niektóre fundusze są zarządzane samodzielnie, podczas gdy inne powołują 
zewnętrznego zarządzającego. W przypadku AFI, który nie wyznacza jako ZAFI zewnętrznego 
zarządzającego, sam AFI staje się ZAFI.

Poprawka 536
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. W zależności od formy prawnej AFI 
mogą być zarządzane wewnętrznie lub 
mogą powołać zewnętrznego 
zarządzającego.
Jeżeli AFI nie wyznaczył zewnętrznego 
zarządzającego w charakterze ZAFI, sam 
AFI pełni funkcję ZAFI.
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Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie należy wziąć pod uwagę istniejące różnice w strukturze funduszy, na przykład 
fakt, że niektóre fundusze są zarządzane samodzielnie, podczas gdy inne powołują 
zewnętrznego zarządzającego. W przypadku AFI, który nie wyznacza zewnętrznego 
zarządzającego jako ZAFI, sam AFI staje się ZAFI.

Poprawka 537
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. W zależności od formy prawnej AFI 
mogą być zarządzane wewnętrznie lub 
mogą powołać zewnętrznego 
zarządzającego.
Jeżeli AFI nie wyznaczył zewnętrznego 
zarządzającego w charakterze ZAFI, sam 
AFI pełni funkcję ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie należy wziąć pod uwagę istniejące różnice w strukturze funduszy, na przykład 
fakt, że niektóre fundusze są zarządzane samodzielnie, podczas gdy inne powołują 
zewnętrznego zarządzającego. W przypadku AFI, który nie wyznacza zewnętrznego 
zarządzającego jako ZAFI, sam AFI staje się ZAFI.

Poprawka 538
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
AFI na pełnienie funkcji ZAFI. Każdy 
AFI może mieć jednak tylko jeden ZAFI.
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Uzasadnienie

Poprawka potwierdza, że państwa członkowskie mogą udzielać AFI zezwolenia na działanie 
w charakterze ZAFI, ale nie są do tego zobowiązane. Jednakże w celu zapewnienia wyraźnej 
odpowiedzialności regulacyjnej dozwolony byłby tylko jeden ZAFI.

Poprawka 539
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2f. ZAFI jest:
a) zewnętrznym zarządzającym będącym 
osobą prawną wyznaczoną przez AFI lub 
w imieniu AFI (wyznaczony ZAFI), który 
w wyniku tego mianowania odpowiada za 
zarządzanie całym portfelem AFI; albo
b) jeżeli przepis prawny będący podstawą 
powstania AFI wymaga od AFI 
posiadania organu zarządzającego 
odpowiedzialnego za zarządzanie AFI, a 
ten organ zarządzający postanowi nie 
wyznaczać zewnętrznego zarządzającego 
ZAFI, funkcję ZAFI zezwala się pełnić 
samemu AFI.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie należy wziąć pod uwagę strukturę AFI tworzonego w formie podmiotu 
prawnego na podstawie prawa spółek handlowych danego państwa członkowskiego i objętego 
prawnym wymogiem ustanowienia zarządu jako jego organu zarządzającego, jak 
w przypadku trustów inwestycyjnych, przy czym tacy dyrektorzy wybierani są przez 
wspólników czy akcjonariuszy AFI i pełnia wobec nich obowiązki powiernicze. Wszelkie 
konflikty zostaną zażegnane, jeżeli samo AFI może uzyskać zezwolenie do działania 
w charakterze ZAFI.
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Poprawka 540
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Uprawnione czynności

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
żaden z wyznaczonych z zewnątrz ZAFI 
objętych niniejszą dyrektywą nie 
prowadził innej działalności niż 
zarządzanie jednym lub więcej AFI 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, z wyjątkiem 
czynności administracyjnych i 
dotyczących wprowadzania do obrotu 
wymienionych w załączniku II do 
dyrektywy 2009/65/WE, czynności 
związanych z aktywami bazowymi AFI lub 
z emisją i umarzaniem jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI albo z 
dodatkowym zarządzaniem UCITS na 
podstawie zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
2009/65/WE i usługami zgodnie z art. 6 
ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE, do których 
uprawniony jest dany ZAFI.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby żaden zarządzany samodzielnie AFI 
objęty niniejszą dyrektywą nie prowadził 
działalności innej niż wewnętrzne 
czynności w zakresie zarządzania 
wymienione w załączniku II do dyrektywy 
2009/65/WE, z wyjątkiem wprowadzania 
do obrotu tego AFI i czynności 
związanych z aktywami bazowymi tego 
AFI lub z emisją i umarzaniem jednostek 
uczestnictwa lub udziałów w AFI.
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą zezwolić 
wyznaczonemu z zewnątrz ZAFI na 
wykonywanie, oprócz czynności 
wymienionych w ust. 1, następujących 
usług:
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a) zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, 
także należącymi do funduszy 
emerytalnych i pracowniczych programów 
emerytalnych zgodnie z art. 19 ust. 1 
dyrektywy 2003/41/WE, na podstawie 
uprawnień przekazanych przez 
inwestorów w ramach własnego uznania 
indywidualnie dla każdego klienta;
b) usługi dodatkowe:
(i) przyjmowanie i przekazywanie zleceń 
dotyczących AFI;
(ii) przechowywanie i administrowanie w 
odniesieniu do AFI, w tym związane z 
nimi usługi takie jak zarządzanie 
środkami pieniężnymi czy 
zabezpieczeniem;
(iii) doradztwo inwestycyjne dotyczące 
jednego lub więcej instrumentów 
wymienionych w załączniku I sekcja C do 
dyrektywy 2004/39/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie do dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz dyrektywy w sprawie rynków 
instrumentów finansowych.

Poprawka 541
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Uprawnione czynności

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
żaden z wyznaczonych z zewnątrz ZAFI 
objętych niniejszą dyrektywą nie 
prowadził innej działalności niż 
zarządzanie jednym lub więcej AFI 
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zgodnie z niniejszą dyrektywą, z wyjątkiem 
usług wspomnianych w pkt 2 i 3 
załącznika, czynności związanych z 
aktywami bazowymi AFI lub z emisją i 
umarzaniem jednostek uczestnictwa lub 
udziałów w AFI, z dodatkowym 
zarządzaniem UCITS na podstawie 
zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
2009/65/WE i usługami zgodnie z art. 6 
ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE, do których 
uprawniony jest dany ZAFI.
2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
żaden z wewnętrznie zarządzanych AFI 
objętych niniejszą dyrektywą nie 
prowadził innej działalności niż 
wewnętrzne czynności zarządcze dotyczące 
danego AFI, o których mowa w pkt 2 i 3 
załącznika, i czynności związane z 
aktywami bazowymi tego AFI lub z emisją 
i umarzaniem jednostek uczestnictwa lub 
udziałów w tym AFI.
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą zezwolić 
wyznaczonemu z zewnątrz ZAFI na 
wykonywanie, oprócz czynności 
wymienionych w ust. 1, następujących 
usług:
a) zarządzanie portfelami inwestycyjnymi 
oraz czynności dotyczące aktywów 
bazowych tych portfeli, także należących 
do funduszy emerytalnych i 
pracowniczych programów emerytalnych 
zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy 
2003/41/WE, na podstawie uprawnień 
przekazanych przez inwestorów w ramach 
własnego uznania indywidualnie dla 
każdego klienta; oraz
b) jako usługi dodatkowe:
(i) przyjmowanie i przekazywanie zleceń 
dotyczących AFI;
(ii) doradztwo inwestycyjne dotyczące 
jednego lub więcej instrumentów 
wymienionych w załączniku I sekcja C do 
dyrektywy 2004/39/WE;



AM\804981PL.doc 25/148 PE439.125v01-00

PL

(iii) przechowywanie i administrowanie w 
odniesieniu do AFI, w tym związane z 
nimi usługi takie jak zarządzanie 
środkami pieniężnymi czy 
zabezpieczeniem.
4. ZAFI nie są uprawnione na mocy 
niniejszej dyrektywy do świadczenia 
jedynie usług wspomnianych w ust. 3 ani 
do świadczenia usług dodatkowych, nie 
będąc uprawnionymi w zakresie usług, o 
których mowa w pkt a) ust. 3, ani też do 
wykonywania wyłącznie czynności, o 
których mowa w pkt 2 i 3 załącznika.
5. Artykuł 2 ust. 2 oraz art. 12, 13 i 19 
dyrektywy 2004/39/WE stosuje się do 
świadczenia przez ZAFI usług, o których 
mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja czynności zarządczych i usług dodatkowych, które może wykonywać ZAFI. 
Ograniczenie usług zarządzania do usług dodatkowych dotyczących zarządzania zbiorowym 
portfelem (w załączniku) zgodnie z dyrektywą UCITS, jak i usług dodatkowych (zarządzanie 
portfelem w ramach swobodnego uznania oraz niektóre usługi pomocnicze) jest bardzo 
ważne, aby uniknąć konfliktu interesów między działalnością powierniczą związaną 
z zarządzaniem inwestycjami a innymi czynnościami (działalność banków, zakładów 
ubezpieczeń itp.).

Poprawka 542
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Uprawnione czynności

 1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
żaden z wyznaczonych z zewnątrz ZAFI 
objętych niniejszą dyrektywą nie 
prowadził innej działalności niż 
zarządzanie jednym lub więcej AFI 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, z wyjątkiem 
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usług wspomnianych w pkt 2 i 3 
załącznika, czynności związanych z 
aktywami bazowymi AFI lub z emisją i 
umarzaniem jednostek uczestnictwa lub 
udziałów w AFI, z dodatkowym 
zarządzaniem UCITS na podstawie 
zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
2009/65/WE i usługami zgodnie z art. 6 
ust. 2 dyrektywy 2009/65/WE, do których 
uprawniony jest dany ZAFI.
2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
żaden z wewnętrznie zarządzanych AFI 
objętych niniejszą dyrektywą nie 
prowadził innej działalności niż 
wewnętrzne czynności zarządcze dotyczące 
danego ZAFI, o których mowa w pkt 2 i 3 
załącznika, i czynności związane z 
aktywami bazowymi tego AFI lub z emisją 
i umarzaniem jednostek uczestnictwa lub 
udziałów w tym AFI.
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą zezwolić 
wyznaczonemu z zewnątrz ZAFI na 
świadczenie, oprócz czynności 
wymienionych w ust. 1, następujących 
usług:
a) zarządzanie portfelami inwestycyjnymi 
oraz czynności dotyczące aktywów 
bazowych tych portfeli, także należących 
do funduszy emerytalnych i 
pracowniczych programów emerytalnych 
zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy 
2003/41/WE, na podstawie uprawnień 
przekazanych przez inwestorów w ramach 
własnego uznania indywidualnie dla 
każdego klienta; oraz
b) jako usługi dodatkowe:
(i) przyjmowanie i przekazywanie zleceń 
dotyczących AFI;
(ii) doradztwo inwestycyjne dotyczące 
jednego lub więcej instrumentów 
wymienionych w załączniku I sekcja C do 
dyrektywy 2004/39/WE;
(iii) przechowywanie i administrowanie w 
odniesieniu do AFI, w tym związane z 
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nimi usługi takie jak zarządzanie 
środkami pieniężnymi czy 
zabezpieczeniem.
4. ZAFI nie są uprawnione na mocy 
niniejszej dyrektywy do świadczenia 
jedynie usług wspomnianych w ust. 3 ani 
do świadczenia usług dodatkowych, nie 
będąc uprawnionymi w zakresie usług, o 
których mowa w pkt a) ust. 3, ani też do 
wykonywania wyłącznie czynności, o 
których mowa w pkt 2 i 3 załącznika.
5. Artykuł 2 ust. 2 oraz art. 12, 13 i 19 
dyrektywy 2004/39/WE stosuje się do 
świadczenia przez ZAFI usług, o których 
mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie usług zarządzania do usług dodatkowych dotyczących zarządzania zbiorowym 
portfelem (w załączniku) zgodnie z dyrektywą UCITS, jak i usług dodatkowych (zarządzanie 
portfelem w ramach swobodnego uznania oraz niektóre usługi pomocnicze) jest bardzo 
ważne, aby uniknąć konfliktu interesów między działalnością powierniczą związaną 
z zarządzaniem inwestycjami a innymi czynnościami (działalność banków, zakładów 
ubezpieczeń itp.), w szczególności gdy podmioty takie jak instytucje kredytowe, firmy 
ubezpieczeniowe itp. nie są już wyłączone z zakresu dyrektywy.

Poprawka 543
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Działalność ZAFI

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
żaden z wyznaczonych z zewnątrz ZAFI 
objętych niniejszą dyrektywą nie 
prowadził innej działalności niż 
zarządzanie jednym lub więcej AFI 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, z wyjątkiem 
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czynności wspomnianych w pkt 2 i 3 
załącznika do niniejszej dyrektywy, 
czynności związanych z aktywami 
bazowymi AFI lub z emisją i umarzaniem 
jednostek uczestnictwa lub udziałów w 
AFI lub z dodatkowym zarządzaniem 
UCITS na podstawie zezwolenia zgodnie z 
dyrektywą 2009/65/WE i usługami 
zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 
2009/65/WE, do których uprawniony jest 
dany ZAFI.
2. Państwa członkowskie wymagają, aby 
żaden z wewnętrznie zarządzanych AFI 
objętych niniejszą dyrektywą nie 
prowadził innej działalności niż 
wewnętrzne czynności zarządcze dotyczące 
danego AFI, o których mowa w pkt 2 i 3 
załącznika dotyczącego tego AFI, i 
czynności związane z aktywami bazowymi 
tego AFI oraz z emisją i umarzaniem 
jednostek uczestnictwa lub udziałów w 
tym AFI.
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
państwa członkowskie mogą zezwolić 
wyznaczonemu z zewnątrz ZAFI na 
wykonywanie, oprócz zarządzania jednym 
lub więcej AFI, następujących usług:
a) zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, 
także należącymi do funduszy 
emerytalnych i pracowniczych programów 
emerytalnych zgodnie z art. 19 ust. 1 
dyrektywy 2003/41/WE, na podstawie 
uprawnień przekazanych przez 
inwestorów w ramach własnego uznania 
indywidualnie dla każdego klienta;
b) jako usługi dodatkowe:
(i) doradztwo inwestycyjne;
(ii) przechowywanie i administrowanie 
w odniesieniu do jednostek uczestnictwa 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania.
4. ZAFI nie są uprawnione na mocy 
niniejszej dyrektywy do świadczenia 
jedynie usług wspomnianych w ust. 3 ani 
do wykonywania wyłącznie czynności, o 
których mowa w pkt 2 i 3 załącznika I do 
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niniejszej dyrektywy.
5. Artykuł 2 ust. 2 oraz art. 12, 13 i 19 
dyrektywy 2004/39/WE stosuje się do 
świadczenia przez ZAFI usług, o których 
mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja czynności zarządczych i usług dodatkowych, które może wykonywać ZAFI. 
Ograniczenie usług zarządzania do usług dodatkowych dotyczących zarządzania zbiorowym 
portfelem (w art. 3d i w załączniku) zgodnie z dyrektywą UCITS, jak i usług dodatkowych 
w art. 4a (nowym)(zarządzanie portfelem w ramach swobodnego uznania oraz niektóre usługi 
pomocnicze) jest bardzo ważne, aby uniknąć konfliktu interesów między działalnością 
powierniczą związaną z zarządzaniem inwestycjami a innymi czynnościami (działalność 
banków, zakładów ubezpieczeń itp.).

Poprawka 544
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zezwolenie wydawane jest przez właściwe 
organy przyjmującego państwa 
członkowskiego, w którym AFI ma być 
oferowany inwestorom. Zezwolenie 
wydane przez właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego 
nie uprawnia do oferowania danego AFI 
w żadnym innym państwie członkowskim.
Zezwolenia ważne dla wszystkich państw 
członkowskich są przyznawane przez 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (ESMA). AFI 
nie mające siedziby w Unii nie mogą 
ubiegać się o takie zezwolenie. 

ZAFI występujący o zezwolenie 
przedkłada właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
jego siedziba statutowa, następujące 
informacje i dokumenty:

AFI występujący o zezwolenie przedkłada 
właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
jego siedziba statutowa, następujące 
informacje i dokumenty:
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Or. en

Uzasadnienie

Paszporty europejskie muszą być wydawane przez agencję europejską, aby uniknąć arbitrażu 
regulacyjnego między państwami członkowskimi. Przyjmujące państwo członkowskie powinno 
mieć możliwość odmowy wydania zezwolenia na oferowanie AFI z kraju trzeciego jego 
inwestorom krajowym.

Poprawka 545
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI występujący o zezwolenie 
przedkłada właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
jego siedziba statutowa, następujące 
informacje i dokumenty:

1. ZAFI występujący o zezwolenie 
przedkłada właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
jego siedziba statutowa, następujące 
informacje i dokumenty lub, jeżeli ZAFI 
nie ma siedziby w Unii, właściwemu 
organowi państwa członkowskiego, w 
którym zamierza prowadzić najbardziej 
aktywne działania z zakresu 
wprowadzania do obrotu zarządzanego 
przezeń AFI:

Or. en

Poprawka 546
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI występujący o zezwolenie 
przedkłada właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
jego siedziba statutowa, następujące 
informacje i dokumenty:

Państwa członkowskie wymagają, aby 
ZAFI występujący o zezwolenie przedłożył
właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje i 
dokumenty:
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Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem skutecznego nadzoru i kontroli ryzyka systemowego jest mechanizm, zgodnie 
z którym wymiana informacji między państwami członkowskimi a organami europejskimi 
byłaby doprecyzowana i zorganizowana w sposób efektywny; natomiast ESMA dostałaby 
uprawnienia pozwalające uzyskiwać odpowiednie informacje, interweniować zarówno na 
stałe, jak i doraźnie u organów krajowych oraz zarządzających funduszami, przyjmować 
prawnie wiążące normy techniczne w celu wykrywania i usuwania zagrożeń dla integralności 
i stabilności rynków finansowych, w tym ryzyka systemowego wynikającego ze stosowania 
nadmiernej dźwigni finansowej.

Poprawka 547
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) informacje na temat osób faktycznie 
prowadzących działalność danego ZAFI;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje te są niezbędne i powinny być dodane.

Poprawka 548
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane identyfikujące bezpośrednich lub 
pośrednich wspólników, akcjonariuszy lub 
członków ZAFI, będących osobami 
fizycznymi lub prawnymi i posiadających 
znaczne pakiety akcji, oraz informacje o 
wartości takich posiadanych pakietów 
akcji; 

a) dane identyfikujące bezpośrednich lub 
pośrednich wspólników, akcjonariuszy lub 
członków ZAFI, będących osobami 
fizycznymi lub prawnymi i posiadających 
znaczne pakiety akcji, oraz informacje o 
wartości takich posiadanych pakietów akcji 
w momencie występowania o zezwolenie;
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punkt ten nie ma zastosowania do AFI 
zarządzanych samodzielnie; 

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek ten nie powinien mieć zastosowania do funduszy zarządzanych samodzielnie.

Poprawka 549
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane identyfikujące bezpośrednich lub 
pośrednich wspólników, akcjonariuszy lub 
członków ZAFI, będących osobami 
fizycznymi lub prawnymi i posiadających 
znaczne pakiety akcji, oraz informacje o 
wartości takich posiadanych pakietów 
akcji;

a) dane dotyczące osób faktycznie 
prowadzących działalność danego ZAFI 
oraz identyfikujące bezpośrednich lub 
pośrednich wspólników, akcjonariuszy lub 
członków ZAFI, będących osobami 
fizycznymi lub prawnymi i posiadających 
znaczne pakiety akcji, oraz informacje o 
wartości takich posiadanych pakietów 
akcji;

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem skutecznego nadzoru i kontroli ryzyka systemowego jest mechanizm, zgodnie 
z którym wymiana informacji między państwami członkowskimi a organami europejskimi 
byłaby doprecyzowana i zorganizowana w sposób efektywny; natomiast ESMA dostałaby 
uprawnienia pozwalające uzyskiwać odpowiednie informacje, interweniować zarówno na 
stałe, jak i doraźnie u organów krajowych oraz zarządzających funduszami, przyjmować 
prawnie wiążące normy techniczne w celu wykrywania i usuwania zagrożeń dla integralności 
i stabilności rynków finansowych, w tym ryzyka systemowego wynikającego ze stosowania 
nadmiernej dźwigni finansowej.
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Poprawka 550
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) informacje dotyczące tożsamości 
ZAFI;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ zezwolenie dotyczyło AFI, potrzebna informacja to tożsamość ZAFI.

Poprawka 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) plan działalności, w tym informacje o 
tym, w jaki sposób ZAFI zamierza 
wywiązać się z obowiązków 
przewidzianych w rozdziałach III i IV oraz,
w stosownych przypadkach, rozdziałach V, 
VI i VII;

b) plan działalności, w tym informacje o 
tym, w jaki sposób ZAFI zamierza 
wywiązać się z obowiązków 
przewidzianych w rozdziałach III i IV oraz, 
w stosownych przypadkach, rozdziałach V, 
VI i VII, a także informacje o tym, w 
jakich państwach członkowskich dany 
ZAFI zamierza wprowadzać do obrotu 
zarządzany przez siebie AFI;

Or. en
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Poprawka 552
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) plan działalności, w tym informacje o 
tym, w jaki sposób ZAFI zamierza 
wywiązać się z obowiązków 
przewidzianych w rozdziałach III i IV oraz, 
w stosownych przypadkach, rozdziałach V, 
VI i VII;

b) plan działalności podający strukturę 
organizacyjną ZAFI, w tym informacje o 
tym, w jaki sposób ZAFI zamierza 
wywiązać się z obowiązków 
przewidzianych w rozdziałach III i IV oraz, 
w stosownych przypadkach, rozdziałach V, 
VI i VII;

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem skutecznego nadzoru i kontroli ryzyka systemowego jest mechanizm, zgodnie 
z którym wymiana informacji między państwami członkowskimi a organami europejskimi 
byłaby doprecyzowana i zorganizowana w sposób efektywny; natomiast ESMA dostałaby 
uprawnienia pozwalające uzyskiwać odpowiednie informacje, interweniować zarówno na 
stałe, jak i doraźnie u organów krajowych oraz zarządzających funduszami, przyjmować 
prawnie wiążące normy techniczne w celu wykrywania i usuwania zagrożeń dla integralności 
i stabilności rynków finansowych, w tym ryzyka systemowego wynikającego ze stosowania 
nadmiernej dźwigni finansowej.

Poprawka 553
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) plan działalności, w tym informacje o 
tym, w jaki sposób ZAFI zamierza 
wywiązać się z obowiązków 
przewidzianych w rozdziałach III i IV oraz, 
w stosownych przypadkach, rozdziałach V, 
VI i VII;

b) plan działalności, w tym informacje o 
tym, w jaki sposób dany AFI i dotyczący 
go ZAFI zamierzają wywiązać się z 
obowiązków przewidzianych w 
rozdziałach III i IV oraz, w stosownych 
przypadkach, rozdziałach V, VI i VII;

Or. en
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Uzasadnienie

Ze względu na spójność z poprzednimi poprawkami.

Poprawka 554
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) szczegółowe informacje na temat 
charakteru AFI, którymi ZAFI planuje 
zarządzać, w tym nazwy państw
członkowskich lub krajów trzecich, w 
których posiadają one siedziby;

c) informacje na temat strategii 
inwestycyjnych, w tym polityki ZAFI w 
zakresie korzystania z dźwigni finansowej, 
a także profili ryzyka i innych cech AFI, 
którymi zarządza lub planuje zarządzać, w 
tym informacje o państwach 
członkowskich lub krajach trzecich, w 
których mają one lub mają mieć siedzibę;
ca) informacje na temat siedziby funduszy 
bazowych, jeżeli AFI jest funduszem 
funduszy;
cb) informacje na temat siedziby funduszu 
podstawowego;

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem skutecznego nadzoru i kontroli ryzyka systemowego jest mechanizm, zgodnie 
z którym wymiana informacji między państwami członkowskimi a organami europejskimi 
byłaby doprecyzowana i zorganizowana w sposób efektywny; natomiast ESMA dostałaby 
uprawnienia pozwalające uzyskiwać odpowiednie informacje, interweniować zarówno na 
stałe, jak i doraźnie u organów krajowych oraz zarządzających funduszami, przyjmować 
prawnie wiążące normy techniczne w celu wykrywania i usuwania zagrożeń dla integralności 
i stabilności rynków finansowych, w tym ryzyka systemowego wynikającego ze stosowania 
nadmiernej dźwigni finansowej.
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Poprawka 555
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) szczegółowe informacje na temat 
charakteru AFI, którymi ZAFI planuje 
zarządzać, w tym nazwy państw 
członkowskich lub krajów trzecich, w 
których posiadają one siedziby;

c) szczegółowe informacje na temat 
charakteru AFI, w tym nazwy państw 
członkowskich lub krajów trzecich, w 
których posiadają one siedziby;

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie dotyczyło AFI.

Poprawka 556
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) regulamin funduszu lub dokumenty 
założycielskie każdego AFI, którym ZAFI 
planuje zarządzać;

d) regulamin funduszu lub dokumenty 
założycielskie;

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie dotyczyło AFI.
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Poprawka 557
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) regulamin funduszu lub dokumenty 
założycielskie każdego AFI, którym ZAFI 
planuje zarządzać;

d) regulamin funduszu lub dokumenty 
założycielskie każdego AFI, którym ZAFI 
zarządza;

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem skutecznego nadzoru i kontroli ryzyka systemowego jest mechanizm, zgodnie 
z którym wymiana informacji między państwami członkowskimi a organami europejskimi 
byłaby doprecyzowana i zorganizowana w sposób efektywny; natomiast ESMA dostałaby 
uprawnienia pozwalające uzyskiwać odpowiednie informacje, interweniować zarówno na 
stałe, jak i doraźnie u organów krajowych oraz zarządzających funduszami, przyjmować 
prawnie wiążące normy techniczne w celu wykrywania i usuwania zagrożeń dla integralności 
i stabilności rynków finansowych, w tym ryzyka systemowego wynikającego ze stosowania 
nadmiernej dźwigni finansowej.

Poprawka 558
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) o ile są już dostępne, regulamin 
funduszu lub dokumenty założycielskie 
każdego AFI, którym ZAFI planuje 
zarządzać;

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem skutecznego nadzoru i kontroli ryzyka systemowego jest mechanizm, zgodnie 
z którym wymiana informacji między państwami członkowskimi a organami europejskimi 
byłaby doprecyzowana i zorganizowana w sposób efektywny; natomiast ESMA dostałaby 
uprawnienia pozwalające uzyskiwać odpowiednie informacje, interweniować zarówno na 
stałe, jak i doraźnie u organów krajowych oraz zarządzających funduszami, przyjmować 
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prawnie wiążące normy techniczne w celu wykrywania i usuwania zagrożeń dla integralności 
i stabilności rynków finansowych, w tym ryzyka systemowego wynikającego ze stosowania 
nadmiernej dźwigni finansowej.

Poprawka 559
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) informacje na temat ustaleń dotyczących 
powierzania osobom trzecim zadań w 
zakresie usług zarządzania, zgodnie z art. 
18 oraz, w stosownych przypadkach, art. 
35;

e) informacje na temat ustaleń dotyczących 
powierzania osobom trzecim zadań w 
zakresie usług zarządzania, zgodnie z art. 
18, o ile informacje te są już dostępne;

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem skutecznego nadzoru i kontroli ryzyka systemowego jest mechanizm, zgodnie 
z którym wymiana informacji między państwami członkowskimi a organami europejskimi 
byłaby doprecyzowana i zorganizowana w sposób efektywny; natomiast ESMA dostałaby 
uprawnienia pozwalające uzyskiwać odpowiednie informacje, interweniować zarówno na 
stałe, jak i doraźnie u organów krajowych oraz zarządzających funduszami, przyjmować 
prawnie wiążące normy techniczne w celu wykrywania i usuwania zagrożeń dla integralności 
i stabilności rynków finansowych, w tym ryzyka systemowego wynikającego ze stosowania 
nadmiernej dźwigni finansowej.

Poprawka 560
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) informacje na temat ustaleń dotyczących 
powierzania osobom trzecim zadań w 
zakresie usług zarządzania, zgodnie z art. 
18 oraz, w stosownych przypadkach, art. 
35;

e) informacje na temat ustaleń dotyczących 
powierzania osobom trzecim zadań w 
zakresie usług zarządzania, zgodnie z art. 
18;
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Or. en

Poprawka 561
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje na temat ustaleń dotyczących 
przechowywania aktywów AFI, w tym, w 
stosownych przypadkach, ustaleń 
dokonanych na podstawie art. 38.

f) informacje na temat ustaleń dotyczących 
przechowywania aktywów AFI, w 
stosownych przypadkach;

Or. en

Poprawka 562
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje na temat ustaleń dotyczących 
przechowywania aktywów AFI, w tym, w 
stosownych przypadkach, ustaleń 
dokonanych na podstawie art. 38.

f) informacje na temat ustaleń dotyczących 
przechowywania aktywów AFI, o ile 
informacje te są już dostępne;

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem skutecznego nadzoru i kontroli ryzyka systemowego jest mechanizm, zgodnie 
z którym wymiana informacji między państwami członkowskimi a organami europejskimi 
byłaby doprecyzowana i zorganizowana w sposób efektywny; natomiast ESMA dostałaby 
uprawnienia pozwalające uzyskiwać odpowiednie informacje, interweniować zarówno na 
stałe, jak i doraźnie u organów krajowych oraz zarządzających funduszami, przyjmować 
prawnie wiążące normy techniczne w celu wykrywania i usuwania zagrożeń dla integralności 
i stabilności rynków finansowych, w tym ryzyka systemowego wynikającego ze stosowania 
nadmiernej dźwigni finansowej.
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Poprawka 563
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) ewentualne informacje dodatkowe, o 
których mowa w art. 20 ust. 1.

g) ewentualne informacje dodatkowe, o 
których mowa w art. 20 ust. 1 dla każdego 
AFI, którym zarządza lub zamierza 
zarządzać dany ZAFI, o ile informacje te 
są już dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem skutecznego nadzoru i kontroli ryzyka systemowego jest mechanizm, zgodnie 
z którym wymiana informacji między państwami członkowskimi a organami europejskimi 
byłaby doprecyzowana i zorganizowana w sposób efektywny; natomiast ESMA dostałaby 
uprawnienia pozwalające uzyskiwać odpowiednie informacje, interweniować zarówno na 
stałe, jak i doraźnie u organów krajowych oraz zarządzających funduszami, przyjmować 
prawnie wiążące normy techniczne w celu wykrywania i usuwania zagrożeń dla integralności 
i stabilności rynków finansowych, w tym ryzyka systemowego wynikającego ze stosowania 
nadmiernej dźwigni finansowej.

Poprawka 564
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) jeżeli AFI występuje o zezwolenie jako 
ZAFI, nazwiska dyrektorów lub członków 
organu zarządzającego danego AFI ze 
szczegółami dotyczącymi ich 
wykształcenia i doświadczenia w zakresie 
prowadzenia działalności tego AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli AFI ma być uprawniony jako ZAFI, dostarcza on właściwemu organowi informacji 
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gwarantujących, że dyrektorzy lub członkowie organu zarządzającego są w stanie wypełniać 
zobowiązania na mocy dyrektywy.

Poprawka 565
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) jeżeli AFI zarządzany samodzielnie 
występuje o zezwolenie w charakterze 
ZAFI, nazwiska członków organu 
zarządzającego danego AFI ze 
szczegółami dotyczącymi ich 
wykształcenia i doświadczenia w zakresie 
rodzaju działalności prowadzonej przez 
ten AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Specyfikacja konieczna ze względu na strukturę funduszu.

Poprawka 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) informacje na temat osiągnięć danego 
ZAFI, a gdy ZAFI jest osobą prawną, 
informacje na temat osiągnięć 
przedstawicieli prawnych, dyrektorów i 
najważniejszych pracowników tego ZAFI;

Or. en
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Poprawka 567
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli AFI jest uprawniony do pełnienia 
funkcji ZAFI, a udziały lub jednostki 
uczestnictwa AFI są przedmiotem obrotu 
na rynkach publicznych, AFI nie jest 
zobowiązany do dostarczenia informacji 
określonych w art. 5 ust. 1 lit. a), ale 
powinien podać szczegółowo, na których 
rynkach prowadzony jest obrót jego 
udziałami i jednostkami uczestnictwa oraz 
gdzie udostępniony jest do wglądu jego 
rejestr udziałów.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku AFI, których udziały lub jednostki uczestnictwa są przedmiotem obrotu na 
rynkach publicznych, informacje wymagane w art. 5 ust. 1 lit. a) miałyby ograniczoną 
wartość i bardzo szybko stałyby się nieaktualne, ponieważ obrót udziałami odbywałby się 
w sposób ciągły. Alternatywą byłoby podanie właściwym organom bardziej przydatnych 
informacji i zapewnienie skutecznego nadzoru.

Poprawka 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagane jest, aby ZAFI posiadał 
siedzibę zarządu w tym samym państwie 
członkowskim, w którym mieści się jego 
siedziba statutowa.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Utworzono skoordynowaną procedurę w celu ochrony inwestorów z państw członkowskich, 
w których fundusze będą wprowadzane do obrotu. Ostateczna decyzja pozostaje w gestii 
rodzimego państwa członkowskiego, ale przyjmujące państwa członkowskie są proszone 
o opinię i mają przez cały czas dostęp do wszystkich istotnych informacji.

Poprawka 569
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagane jest, aby ZAFI posiadał 
siedzibę zarządu w tym samym państwie 
członkowskim, w którym mieści się jego 
siedziba statutowa.

Wymagane jest, aby ZAFI posiadał 
prawną siedzibę zarządu w tym samym 
państwie członkowskim, w którym mieści 
się jego siedziba statutowa.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI i AFI spoza UE (1) fizycznie obecne w państwie członkowskim UE i (2) zarejestrowane 
w organie regulacyjnym państwa członkowskiego UE powinny być traktowane zgodnie 
z dyrektywą na tych samych zasadach, jak ZAFI i AFI z UE.

Poprawka 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje przekazywane właściwemu 
organowi zgodnie z ust. 1, jak również 
wszelkie ich zmiany lub uzupełnienia, są 
przekazywane niezwłocznie przez taki 
organ państwom członkowskim, w których 
ZAFI zamierza wprowadzić do obrotu 
zarządzany przez siebie AFI, i składane 
niezwłocznie przez taki organ Komitetowi 
Europejskich Organów Nadzoru nad 
Rynkiem Papierów Wartościowych 
(CESR). CESR tworzy i prowadzi 
przeznaczoną do tego celu specjalną bazę 
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danych dostępną dla właściwych organów 
wszystkich państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzono skoordynowaną procedurę w celu ochrony inwestorów z państw członkowskich, 
w których fundusze będą wprowadzane do obrotu. Ostateczna decyzja pozostaje w gestii 
rodzimego państwa członkowskiego, ale przyjmujące państwa członkowskie są proszone 
o opinię i mają przez cały czas dostęp do wszystkich istotnych informacji.

Poprawka 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwe organy państw 
członkowskich, w których ZAFI zamierza 
wprowadzić do obrotu zarządzany przez 
siebie AFI, w ciągu sześciu tygodni od 
otrzymania powiadomienia mają prawo:
a) domagać się od właściwego organu, w 
którym ZAFI złożył wniosek, wszelkich 
dodatkowych informacji dotyczących 
ubiegającego się ZAFI, których ten 
właściwy organ ma prawo wymagać;
b) podawać informacje właściwemu 
organowi, w którym ZAFI złożył wniosek;
c) zgłosić wszelkie zastrzeżenia dotyczące 
udzielenia wnioskodawcy zezwolenia i 
otrzymać od właściwego organu, w którym 
ZAFI złożył wniosek, szczegółową 
odpowiedź na takie zarzuty.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzono skoordynowaną procedurę w celu ochrony inwestorów z państw członkowskich, 
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w których fundusze będą wprowadzane do obrotu. Ostateczna decyzja pozostaje w gestii 
rodzimego państwa członkowskiego, ale przyjmujące państwa członkowskie są proszone 
o opinię i mają przez cały czas dostęp do wszystkich istotnych informacji.

Poprawka 572
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Centralny rejestr

1. ESMA prowadzi centralny rejestr 
publiczny zawierający następujące dane 
dla każdego AFI i dla każdego ZAFI:
a) odrębny identyfikator;
b) nazwę każdego AFI i ZAFI;
c) właściwy organ nadzorczy dla danego 
ZAFI.
2. Dla każdego AFI rejestr zawiera dane: 
a) odpowiedzialnego ZAFI;
b) depozytariusza;
c) taksatora.
3. Rejestr publikowany jest w formie 
elektronicznej i publicznie udostępniany w 
internecie. Rozpoczęcie działalności AFI 
uzależnione jest od rejestracji i 
dopuszczalne dopiero po niej. 

Or. en

Uzasadnienie

Wielość organów nadzorczych przemawiałaby za centralnym rejestrem na szczeblu 
europejskim, który ułatwiłby inwestorom i krajowym organom nadzorczym identyfikację AFI 
i ZAFI. Rejestr taki zwiększyłby przejrzystości transgraniczną, odnajdowanie dokumentacji 
przedstawianej w celu uzyskania zezwolenia dotyczącego AFI, jak również identyfikację 
związanych z tym potencjalnych zagrożeń dla portfeli poszczególnych AFI.
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Poprawka 573
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Centralny rejestr

1. ESMA prowadzi centralny rejestr
publiczny zawierający następujące dane 
dla każdego AFI i dla każdego ZAFI:
a) odrębny identyfikator,
b) nazwę każdego AFI i ZAFI,
c) właściwy organ nadzorczy dla danego 
ZAFI.
2. Dla każdego AFI rejestr zawiera dane: 
a) odpowiedzialnego ZAFI,
b) depozytariusza,
c) taksatora.
3. Rejestr publikowany jest w formie 
elektronicznej i publicznie udostępniany w 
internecie. Rozpoczęcie działalności AFI 
uzależnione jest od rejestracji i 
dopuszczalne dopiero po niej.

Or. en

Uzasadnienie

Wielość organów nadzorczych przemawiałaby za centralnym rejestrem na szczeblu 
europejskim, który ułatwiłby inwestorom i krajowym organom nadzorczym identyfikację AFI 
i ZAFI. Rejestr taki zwiększyłby przejrzystości transgraniczną, odnajdowanie dokumentacji 
przedstawianej w celu uzyskania zezwolenia dotyczącego AFI, jak również identyfikację 
związanych z tym potencjalnych zagrożeń dla portfeli poszczególnych AFI.
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Poprawka 574
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego wydają zezwolenie tylko 
wówczas, gdy są przekonane, że ZAFI 
będzie w stanie spełnić warunki określone 
w niniejszej dyrektywie.

1. Właściwe organy wydają zezwolenie 
tylko wówczas, gdy są przekonane, że AFI 
i jego ZAFI będą w stanie spełnić warunki 
określone w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

W poprzedniej poprawce określono odnośne właściwe organy oraz zakres zezwolenia.

Poprawka 575
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego wydają zezwolenie tylko 
wówczas, gdy są przekonane, że ZAFI 
będzie w stanie spełnić warunki określone 
w niniejszej dyrektywie.

1. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego wydają zezwolenie na 
działanie w charakterze ZAFI tylko 
wówczas, gdy są przekonane, że ZAFI 
będzie w stanie spełnić warunki określone 
w niniejszej dyrektywie. Regulamin 
funduszu lub inne dokumenty, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 lit. d), nie podlega 
obowiązkowi uzyskania zezwolenia.

Or. en
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Poprawka 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego wydają zezwolenie tylko 
wówczas, gdy są przekonane, że ZAFI 
będzie w stanie spełnić warunki określone 
w niniejszej dyrektywie.

1. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego wydają zezwolenie tylko 
wówczas, gdy są przekonane, że ZAFI 
będzie w stanie spełnić warunki określone 
w niniejszej dyrektywie po uwzględnieniu 
ewentualnych zastrzeżeń otrzymanych 
zgodnie z art. 5 ust. 2a.

Or. en

Poprawka 577
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku trudności mogą 
konsultować się z ESMA.

Or. en

Uzasadnienie

W trudnych przypadkach należy się konsultować z Europejskim Organem Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (ESMA), aby zapewnić jednakowe reguły gry i skuteczną 
realizację niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 578
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zezwolenie jest ważne we wszystkich 
państwach członkowskich.

Jedynie zezwolenie udzielone przez ESMA 
AFI posiadającemu siedzibę w Unii jest 
ważne we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

W poprzedniej poprawce określono odnośne właściwe organy oraz zakres zezwolenia.

Poprawka 579
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego odmawiają wydania 
zezwolenia, gdy nie mogą skutecznie 
sprawować funkcji nadzorczych w związku 
z:

2. Właściwe organy odmawiają wydania 
zezwolenia, gdy nie mogą skutecznie 
sprawować funkcji nadzorczych w związku 
z:

Or. en

Uzasadnienie

W poprzedniej poprawce określono odnośne właściwe organy.
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Poprawka 580
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zezwolenie obejmuje ewentualne 
ustalenia dotyczące powierzania zadań, 
które zostały zawarte przez ZAFI i 
zgłoszone we wniosku o wydanie 
zezwolenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg uzyskania zezwolenia w zakresie ustaleń dotyczących powierzania zadań byłby dla 
ZAFI wymogiem nieproporcjonalnym, bez dostrzegalnych korzyści dla celów dyrektywy. Aby 
uzyskać więcej informacji, zobacz uzasadnienie do proponowanych zmian w art. 18.

Poprawka 581
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zezwolenie obejmuje ewentualne 
ustalenia dotyczące powierzania zadań, 
które zostały zawarte przez ZAFI i 
zgłoszone we wniosku o wydanie 
zezwolenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do prawa wspólnotowego (dyrektywa w sprawie rynków instrumentów 
finansowych oraz dyrektywa w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)) w zakresie ustaleń dotyczących powierzania 
zadań.
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Poprawka 582
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mogą ograniczyć zakres 
zezwolenia, w szczególności jeżeli chodzi 
o typ AFI, którym może zarządzać ZAFI, 
oraz ustalenia dotyczące powierzania 
zadań.

Właściwe organy mogą ograniczyć zakres 
zezwolenia, w szczególności jeżeli chodzi 
o ustalenia dotyczące powierzania zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie dotyczyło AFI.

Poprawka 583
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
klasyfikację ryzyka AFI, którym dany 
ZAFI jest uprawniony zarządzać.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze charakteryzują się różnym potencjalnym ryzykiem zależnym od strategii 
inwestycyjnej. Fundusz rynku neutralnego („market-neutral”) należy oceniać inaczej niż na 
przykład fundusz tradycyjny zajmujący wyłącznie długą pozycję („long-only”), który  –
ponieważ jest to model jednowymiarowy – sprzyja powstawaniu „baniek”.
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Poprawka 584
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy powiadamiają 
wnioskodawcę o wydaniu lub odmowie 
wydania zezwolenia w terminie dwóch 
miesięcy od złożenia kompletnego 
wniosku.

4. Właściwe organy powiadamiają 
wnioskodawcę na piśmie o wydaniu lub 
odmowie wydania zezwolenia w terminie 
dwóch miesięcy od złożenia kompletnego 
wniosku.

Or. en

Poprawka 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku odmowy wydania 
zezwolenia lub nałożenia ograniczeń 
podaje się uzasadnienie.

W przypadku odmowy wydania 
zezwolenia lub nałożenia ograniczeń 
podaje się uzasadnienie. W przypadku gdy 
właściwe organy nie poinformują 
wnioskodawcy, brak odpowiedzi uważa się 
za odmowę bez podania uzasadnienia 
dotyczącą wydania zezwolenia.

Or. en

Poprawka 586
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po wydaniu zezwolenia ZAFI może 
podjąć świadczenie usług zarządzania w 

5. Niezwłocznie po wydaniu zezwolenia 
ZAFI może zacząć otrzymywać fundusze 
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rodzimym państwie członkowskim. od inwestorów.

Or. en

Poprawka 587
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Specjalne warunki wydawania zezwolenia 
dla AFI posiadających siedzibę w krajach 

trzecich
1. Jeśli ZAFI zarządzający AFI 
ubiegającym się o zezwolenie ma siedzibę 
na terenie Unii, ten ZAFI będzie 
odpowiedzialny za spełnienie wymogów 
niniejszej dyrektywy przez AFI 
posiadający siedzibę w krajach trzecich, 
tak samo jakby ten AFI miał siedzibę na 
terenie Unii.
2. Jeśli AFI i zarządzający nim ZAFI 
posiadają siedzibę w kraju trzecim, 
zezwolenie może być wydane tylko wtedy, 
jeżeli te AFI i ZAFI spełniają wymogi 
dyrektywy określone w:
a) rozdziale III, z wyjątkiem art. 12 i 13, 
jeśli AFI nie działa na rynkach 
finansowych Wspólnoty;
b) rozdziale IV;
c) rozdziale V, chyba że AFI nie działa na 
unijnych rynkach finansowych i nie 
kupuje przedsiębiorstw nienotowanych na 
rynku regulowanym w Unii.
Spełnienie wymogów niniejszej dyrektywy 
musi być potwierdzone procedurą due 
diligence przeprowadzoną przez jedną lub 
więcej osób uprawnionych na mocy prawa 
do badania sprawozdań finansowych 
zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE. 
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Zezwolenie jest udzielane przez właściwe 
organy na podstawie tego sprawozdania, 
które należy powtarzać co roku.
3. Zezwolenie wymaga, aby AFI miał 
siedzibę w kraju lub jurysdykcji, które dla 
celów podatkowych prowadzą pełną 
wymianę informacji z danym państwem 
członkowskim zgodnie z uzgodnionymi na 
szczeblu międzynarodowym standardami 
określonymi w art. 26 wzorcowej 
konwencji OECD o podatkach.
4. Zezwolenia wymaga, aby AFI miał 
siedzibę w kraju zapewniającym skuteczną 
wymianę z ESMA informacji dotyczących 
kwestii nadzoru ostrożnościowego.
5. Jeżeli AFI mają siedzibę w kraju 
trzecim, właściwe organy mogą przedłużyć 
okres, o którym mowa w art. 6 ust. 4, o ile 
jest to konieczne do sprawdzenia, czy 
spełnione są warunki przewidziane w
niniejszej dyrektywie.
6. Jeżeli AFI mają siedzibę w kraju 
trzecim, właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym AFI ubiegał się 
o udzielenie zezwolenia, mogą nałożyć 
dodatkowy wymóg, kiedy uznają to za 
konieczny warunek zapewnienia ochrony 
swoim inwestorom.
7. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
bardziej szczegółowo treść procedury due 
diligence będącej przedmiotem wniosku 
oraz zawartość skutecznie wymienianych 
informacji dotyczących kwestii 
ostrożnościowych.

Or. en

Uzasadnienie

AFI z krajów trzecich mogą mieć dostęp do europejskiego rynku niezwłocznie po spełnieniu 
wymogów dyrektywy dotyczących ochrony inwestorów.
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Poprawka 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a 
Procedura i warunki rejestracji ZAFI 
niemających znaczenia systemowego

1. W momencie rejestracji ZAFI 
niemającego znaczenia systemowego 
przekazuje właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego 
informacje określone w art. 5 od lit. -a) do 
lit. a), c) i g), jak również następujące 
informacje:
a) plan działalności, w tym informacje o 
tym, w jaki sposób ZAFI zamierza 
wywiązać się z obowiązków 
przewidzianych w rozdziale IV ;
b) strukturę organizacyjną ZAFI.
2. Właściwe organy potwierdzają 
natychmiast rejestrację po przekazaniu 
pełnych informacji, o których mowa w 
ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem niniejszej dyrektywy jest opanowanie zagrożeń systemowych. Celem 
zminimalizowania narażenia na szkody spowodowane stosowaniem szablonowego podejścia 
mniejsze ZAFI powinny mieć tylko obowiązek rejestracji i dopełnienia zobowiązań w zakresie 
przejrzystości, o których mowa w art. 19-21.
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Poprawka 589
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI informuje właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego o 
wszelkich zmianach informacji 
przedstawionych w swoim pierwotnym 
wniosku o wydanie zezwolenia zanim 
wprowadzi takie zmiany, jeżeli zmiany te 
mogą w poważnym stopniu zmienić 
warunki, na których wydano zezwolenie –
w szczególności o zmianach strategii 
inwestycyjnej i polityki zarządzanego
przez niego AFI, zmianach regulaminu 
lub dokumentów założycielskich takiego 
AFI lub o kolejnym AFI, którym ZAFI 
planuje zarządzać.

Przed wprowadzeniem takich zmian ZAFI 
informuje właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego o wszelkich 
istotnych zmianach warunków, na których 
wydano pierwsze zezwolenie – w 
szczególności o istotnych zmianach planu 
działalności danego ZAFI, strategii 
inwestycyjnej i polityki wszystkich 
zarządzanych przez niego AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania inwestycyjne inwestorów branżowych często ulegają zmianom w krótkim czasie. 
ZAFI musi mieć możliwość odpowiedniego niezwłocznego dostosowania się. Jeżeli takie 
zmiany były przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez właściwy organ w terminie jednego 
miesiąca, wynikające stąd opóźnienia wpłynęłyby negatywnie na ZAFI w jego otoczeniu 
konkurencyjnym.

Poprawka 590
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI informuje właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego o 
wszelkich zmianach informacji 
przedstawionych w swoim pierwotnym 
wniosku o wydanie zezwolenia zanim 
wprowadzi takie zmiany, jeżeli zmiany te 

ZAFI informuje właściwe organy o 
wszelkich zmianach informacji 
przedstawionych w swoim pierwotnym 
wniosku o wydanie zezwolenia zanim 
wprowadzi takie zmiany, jeżeli zmiany te 
mogą w poważnym stopniu zmienić 
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mogą w poważnym stopniu zmienić 
warunki, na których wydano zezwolenie –
w szczególności o zmianach strategii 
inwestycyjnej i polityki zarządzanego 
przez niego AFI, zmianach regulaminu lub 
dokumentów założycielskich takiego AFI 
lub o kolejnym AFI, którym ZAFI planuje 
zarządzać.

warunki, na których wydano zezwolenie
danemu AFI – w szczególności o 
zmianach strategii inwestycyjnej i polityki, 
zmianach regulaminu lub dokumentów 
założycielskich takiego AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie dotyczyło AFI.

Poprawka 591
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku AFI zarządzanych 
wewnętrznie, których udziały są 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym, informacje o zmianach 
dotyczących wspólników lub 
akcjonariuszy ZAFI posiadających 
znaczny pakiet akcji będą musiały być 
zgłoszone właściwym organom przed 
wprowadzeniem zmian tylko wtedy, gdy ci 
wspólnicy lub akcjonariusze są 
reprezentowani w zarządzie AFI lub o to 
wystąpią, albo też w inny sposób sprawują 
lub starają się sprawować kontrolę nad 
zarządem danego AFI albo nań wpływać.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepotrzebnych przeszkód w obrocie udziałami AFI i inwestowaniu w nie, wydaje 
się pożądane ograniczenie wymogu wcześniejszego powiadamiania organów nadzorczych do 
tych przypadków, w których zmiany znacznych pakietów akcji wpływają lub mogą wpływać na 
skład zarządu, zmieniać kontrolę sprawowaną nad AFI (np. w przypadku przejęcia) lub 
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skutkować jakimkolwiek innym niekontrolowanym wpływem zarządu AFI (np. w przypadku 
„aktywnego” funduszu hedgingowego albo wspólnika lub akcjonariusza wykorzystującego 
zarząd AFI do wpływania na strategie czy decyzje funduszu).

Poprawka 592
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie jednego miesiąca od 
otrzymania notyfikacji ZAFI właściwe 
organy zatwierdzają zmiany albo 
nakładają pewne ograniczenia, albo 
odrzucają zmiany.

Jeżeli właściwe organy postanowią 
nałożyć ograniczenia lub odrzucić te 
zmiany, informują ZAFI w terminie 
jednego miesiąca od otrzymania tej 
notyfikacji. Jeżeli właściwe organy nie 
sprzeciwią się tym zmianom podczas 
trwania oceny, zmiany te mogą ich 
dotyczyć.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania inwestycyjne inwestorów branżowych często ulegają zmianom w krótkim czasie. 
ZAFI musi mieć możliwość odpowiedniego niezwłocznego dostosowania się. Jeżeli takie 
zmiany były przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez właściwy organ w terminie jednego 
miesiąca, wynikające stąd opóźnienia wpłynęłyby negatywnie na ZAFI w jego otoczeniu 
konkurencyjnym.

Poprawka 593
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli zmiany 
stanowią jedynie zmiany strategii 
inwestycyjnych i polityki AFI 
zarządzanych przez ZAFI, które zostały 
wprowadzone do obrotu wyłącznie wśród 
inwestorów branżowych. ZAFI informują 
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w odpowiedni sposób właściwe organy o 
takich zmianach.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania inwestycyjne inwestorów branżowych często ulegają zmianom w krótkim czasie. 
ZAFI musi mieć możliwość odpowiedniego niezwłocznego dostosowania się. Jeżeli takie 
zmiany były przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez właściwy organ w terminie jednego 
miesiąca, wynikające stąd opóźnienia wpłynęłyby negatywnie na ZAFI w jego otoczeniu 
konkurencyjnym.

Poprawka 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku AFI zarządzanych 
wewnętrznie, których udziały są 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym, informacje o zmianach 
dotyczących wspólników lub 
akcjonariuszy ZAFI posiadających 
znaczny pakiet akcji będą musiały być 
zgłoszone właściwym organom przed 
wprowadzeniem zmian tylko wtedy, gdy ci 
wspólnicy lub akcjonariusze są 
reprezentowani w zarządzie AFI lub o to 
wystąpią, albo też w inny sposób sprawują 
lub starają się sprawować kontrolę nad 
zarządem danego AFI albo nań wpływać.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku AFI dopuszczonych do obrotu i będących przedmiotem obrotu na rynkach 
regulowanych zwykły obrót na rynku może spowodować sporadyczne lub częste zmiany 
wielkości pakietów akcji powyżej 10% kapitału lub praw głosu dotyczących tych AFI. 

Aby uniknąć niepotrzebnych przeszkód w obrocie udziałami AFI i inwestowaniu w nie, 
pożądane wydaje się ograniczenie wymogu wcześniejszego powiadamiania organów 
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nadzorczych do tych przypadków, w których zmiany znacznych pakietów akcji wpływają lub 
mogą wpływać na skład zarządu, zmieniać kontrolę sprawowaną nad AFI lub skutkować 
jakimkolwiek innym niekontrolowanym wpływem zarządu AFI.

Poprawka 595
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
bardziej szczegółowo kryteria oceny 
istotnych zmian warunków, na jakich 
udzielono zezwolenia.

Or. en

Poprawka 596
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy mogą cofnąć zezwolenie 
wydane ZAFI, jeżeli ZAFI:

Właściwe organy mogą cofnąć zezwolenie 
wydane AFI, jeżeli AFI:

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie dotyczyło AFI.
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Poprawka 597
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Właściwe organy informują ESMA – w 
odstępach kwartalnych i w formie 
skonsolidowanej – o zezwoleniach 
udzielonych i nieudzielonych oraz o 
stosowaniu art. 6, 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych musi otrzymywać wszystkie 
istotne informacje dla celów statystycznych i monitorowania, aby zapewnić jednakowe reguły 
gry i skuteczną realizację niniejszej dyrektywy.

Poprawka 598
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział 2a
Obowiązki ZAFI zarządzających 

portfelami AFI bez dźwigni finansowej i o 
zarządzanych aktywach w wysokości 

poniżej 1 mld EUR
Artykuł 8a

Zakres stosowania
Niniejsza sekcja ma zastosowanie do 
ZAFI zarządzających portfelami AFI, 
których zarządzane aktywa w sumie nie 
przekraczają progu 1000 mln EUR, gdy 
portfel AFI składa się z AFI, które nie 
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stosują dźwigni finansowej i nie mają 
praw do umorzeń wykonywalnych przez 
okres pięciu lat od daty utworzenia 
każdego AFI.

Artykuł 8b
Wymogi dotyczące wydawania zezwoleń

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby żadne ZAFI objęte niniejszą 
dyrektywą nie świadczyły usług 
zarządzania na rzecz AFI ani nie 
wprowadzały do obrotu udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w danym AFI, o 
ile nie uzyskały wcześniej zezwolenia.
Przedsiębiorstwa, które nie są uprawnione 
zgodnie z niniejszą dyrektywą ani – w 
przypadku ZAFI nieobjętych niniejszą 
dyrektywą – zgodnie z prawodawstwem 
krajowym państwa członkowskiego, nie są 
dopuszczone do świadczenia na terenie 
Unii usług zarządzania na rzecz AFI.
Przedsiębiorstwa nieuprawnione na mocy:
a) rozdziału II lub rozdziału VII niniejszej 
dyrektywy,
b) dyrektywy 2004/39/WE, lub 
c) dyrektywy 2006/48 /WE 
nie są dopuszczone do wprowadzania do 
obrotu jednostek uczestnictwa lub 
udziałów w AFI wśród inwestorów w Unii, 
pod warunkiem że każda osoba fizyczna 
może wprowadzać do obrotu udziały lub 
jednostki uczestnictwa w AFI wśród 
inwestorów w danym państwie 
członkowskim zgodnie z prawem 
krajowym tego państwa członkowskiego.
2. ZAFI mogą otrzymać zezwolenie na 
świadczenie usług zarządzania na rzecz 
wszystkich AFI lub tylko niektórych ich 
typów.
ZAFI może jednocześnie mieć zezwolenie 
zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
jako spółka zarządzająca lub inwestycyjna 
zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE.
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Artykuł 8c
Procedura wydawania zezwoleń

ZAFI występujący o zezwolenie 
przedkłada właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
jego siedziba statutowa, następujące 
informacje i dokumenty:
a) dane identyfikujące bezpośrednich lub 
pośrednich wspólników, akcjonariuszy lub 
członków ZAFI, będących osobami 
fizycznymi lub prawnymi i posiadających 
znaczne pakiety akcji, oraz informacje o 
wartości takich posiadanych pakietów 
akcji;
b) plan działalności, w tym informacje o 
tym, w jaki sposób ZAFI zamierza 
wywiązać się z obowiązków 
przewidzianych w obowiązujących 
przepisach określonych w rozdziałach III, 
IV, V, VI i VII;
c) informacje o typach AFI, jakimi 
zamierza zarządzać;
d) w stosownych przypadkach, informacje 
na temat ustaleń dotyczących powierzania 
osobom trzecim zadań o podstawowym lub 
ważnym znaczeniu w zakresie usług 
zarządzania, zgodnie z art. 18 oraz, w 
stosownych przypadkach, art. 35;
e) informacje na temat ustaleń 
dotyczących przechowywania aktywów 
AFI.
Wymagane jest, aby ZAFI posiadał 
siedzibę zarządu w tym samym państwie 
członkowskim, w którym mieści się jego 
siedziba statutowa.

Artykuł 8d
Warunki wydawania zezwoleń

1. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego wydają zezwolenie tylko 
wówczas, gdy są przekonane, że ZAFI 
będzie w stanie spełnić warunki określone 
w niniejszej dyrektywie.
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Zezwolenie jest ważne we wszystkich 
państwach członkowskich.
2. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego odmawiają wydania 
zezwolenia, gdy nie mogą skutecznie 
sprawować funkcji nadzorczych w 
związku z:
a) przepisami ustawowymi, 
wykonawczymi lub administracyjnymi 
kraju trzeciego dotyczącymi co najmniej 
jednej osoby fizycznej lub prawnej, z którą 
ZAFI ma bliskie powiązania w 
rozumieniu art. 4 ust. 31 dyrektywy 
2004/39/WE;
b) trudnościami w egzekwowaniu takich 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych.
3. Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego mogą ograniczyć zakres 
zezwolenia, w szczególności jeżeli chodzi o 
typ AFI, którym może zarządzać ZAFI.
4. W terminie dwóch miesięcy od złożenia 
kompletnego wniosku właściwe organy 
powiadamiają wnioskodawcę o wydaniu 
lub odmowie wydania zezwolenia.
W przypadku odmowy wydania zezwolenia 
lub nałożenia ograniczeń podaje się 
uzasadnienie.
5. Po wydaniu zezwolenia ZAFI może 
podjąć świadczenie usług zarządzania w 
rodzimym państwie członkowskim.

Artykuł 8e
Zgłoszenie uzupełniające i zmiany 

zakresu zezwolenia
W ciągu 30 dni po wprowadzeniu zmian 
ZAFI informuje właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego o 
wszelkich zmianach informacji 
przedstawionych w pierwotnym wniosku o 
wydanie zezwolenia, jeżeli zmiany te mogą 
w poważnym stopniu zmienić warunki, na 
których wydano zezwolenie – w 
szczególności o istotnych zmianach 
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strategii inwestycyjnej i polityki wszelkich 
zarządzanych przez niego AFI, zmianach 
regulaminu, dokumentów założycielskich 
lub dokumentów dotyczących utworzenia 
takiego AFI, albo też tożsamości 
wszystkich kolejnych AFI, którymi ZAFI 
planuje zarządzać.
Jeżeli proponowane zmiany byłyby 
sprzeczne z ograniczeniem nałożonym na 
zakres zezwolenia danego ZAFI przez 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego, ZAFI powiadamia takie 
właściwe organy przed wprowadzeniem 
zmian, a właściwe organy – w ciągu 
miesiąca od otrzymania tego 
powiadomienia – zatwierdzają te zmiany 
albo je odrzucają, lub też nakładają 
ograniczenia.

Artykuł 8f
Cofnięcie zezwolenia

Właściwe organy mogą cofnąć zezwolenie 
wydane ZAFI, jeżeli ZAFI:
(1) uzyskał zezwolenie składając fałszywe 
oświadczenia lub w jakikolwiek inny 
sposób sprzeczny z prawem;
(2) nie spełnia już warunków, na 
podstawie których zezwolenie zostało 
wydane;
(3) poważnie lub systematycznie narusza 
przepisy transponujące niniejszą 
dyrektywę.
Przed cofnięciem takiego zezwolenia 
właściwe organy biorą pod uwagę interesy 
inwestorów powiązanych z AFI i dążą do 
odpowiednich uzgodnień dotyczących 
dalszego zarządzania AFI zgodnie z jego 
warunkami lub ułatwiają takie 
uzgodnienia.

Artykuł 8g
Zasady ogólne

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby możliwość świadczenia przez ZAFI 
usług zarządzania dla AFI mających 
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siedzibę we Wspólnocie była uzależniona 
od stałego stosowania przez nie przepisów 
niniejszej dyrektywy.
ZAFI ma obowiązek:
a) prowadzić działalność w sposób 
uczciwy, z należytą fachowością, 
dbałością, starannością i rzetelnością;
b) działać w najlepszym interesie 
zarządzanego przez siebie AFI oraz 
inwestorów tego AFI (zbiorowo zgodnie z 
dokumentami założycielskimi AFI);
c) przestrzegać prawa i przepisów 
dotyczących integralności rynku; oraz
d) zapewniać uczciwe traktowanie 
wszystkich inwestorów AFI.
Żaden inwestor nie może być traktowany 
preferencyjne, chyba że zostanie to 
ujawnione wszystkim inwestorom.
2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
szczegółowo kryteria stosowane przez 
właściwe organy do oceny, czy ZAFI 
wywiązują się ze swoich zobowiązań 
wynikających z ust. 1, które są 
odpowiednie i proporcjonalne, biorąc pod 
uwagę różnice w wielkości i zasobach, 
złożoność, charakter, inwestycje, strategie 
i techniki inwestycyjne, struktury i 
inwestorów w przypadku poszczególnych 
typów ZAFI.

Artykuł 8h
Konflikty interesów

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
ZAFI podejmowały wszelkie odpowiednie 
kroki w celu wykrycia konfliktów 
interesów występujących w toku 
zarządzania AFI lub większą liczbą AFI 
pomiędzy ZAFI (w tym między personelem 
kierowniczym, pracownikami lub innymi 
osobami bezpośrednio lub pośrednio 
powiązanymi z ZAFI za pomocą stosunku 
kontroli) a inwestorami dokonującymi 
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inwestycji w AFI zarządzanymi przez 
ZAFI, albo też pomiędzy dwoma 
inwestorami.
ZAFI posiadają i stosują skuteczne
ustalenia organizacyjno-administracyjne, 
aby móc podejmować wszelkie 
odpowiednie działania zapobiegające 
niekorzystnemu wpływowi konfliktów 
interesów na interesy AFI i jego 
inwestorów.
O ile jest to stosowne i proporcjonalne w 
kontekście charakteru, skali i złożoności 
działalności biznesowej, ZAFI rozdzielają 
w ramach własnej działalności zadania i 
obowiązki, które mogą zostać uznane za 
niemożliwe do wykonywania łącznie. 
ZAFI bada, czy warunki prowadzenia 
przezeń działalności mogą wiązać się z 
innymi istotnymi konfliktami interesów i 
informuje o takich konfliktach 
inwestorów AFI.
2. Jeżeli ustalenia organizacyjne 
wprowadzone przez ZAFI w celu 
zarządzania konfliktami interesów nie są 
wystarczające, by z należytą pewnością 
zagwarantować wyeliminowanie ryzyka 
naruszenia interesów inwestorów, przed 
zawarciem transakcji w imieniu inwestora 
ZAFI ma obowiązek poinformować go 
wyraźnie o ogólnym charakterze lub 
źródłach potencjalnych konfliktów 
interesów oraz opracować stosowne 
zasady i procedury.

Artykuł 8i
Kapitał założycielski i bieżący

Minimalna wysokość funduszy własnych 
ZAFI wynosi 50 000 EUR.
Niezależnie od wymaganej wysokości 
funduszy określonej w akapicie pierwszym 
fundusze własne ZAFI – poza ZAFI 
zarządzającym jedynie AFI – które:
a) nie stosują dźwigni finansowej; oraz
b) nie mają praw do umorzeń 
wykonywalnych przez okres pięciu lat od 
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daty utworzenia danego AFI
nigdy nie są niższe niż kwota wymagana 
na mocy art. 21 dyrektywy 2006/49/WE. 
Wymagana łączna wartość funduszy 
własnych nie przekracza jednak kwoty 
1 000 000 EUR.
Na potrzeby akapitu drugiego następujące 
portfele uważa się za portfele danego 
ZAFI:
a) wszystkie portfele AFI zarządzane przez 
ZAFI, w tym portfele AFI, w przypadku 
których ZAFI powierzył wykonywanie 
jednej lub więcej funkcji innemu 
podmiotowi zgodnie z art. 18, jednakże 
z wyłączeniem portfeli, którymi zarządza 
w ramach powierzenia zadań.

Artykuł 8j
Sprawozdanie roczne

1. Za każdy rok obrotowy ZAFI ma 
obowiązek udostępniać sprawozdanie 
roczne dla każdego zarządzanego przez 
siebie AFI. Sprawozdanie roczne 
udostępniane jest inwestorom i właściwym 
organom nie później niż cztery miesiące 
po zakończeniu roku obrotowego lub w 
sytuacjach, gdy informacje te wymagane 
są od osób trzecich (takich jak badanie 
wszelkich inwestycji bazowych danego 
AFI), nie później niż sześć miesięcy po 
zakończeniu roku obrotowego.
2. Sprawozdanie roczne zawiera co 
najmniej następujące elementy:
a) bilans lub zestawienie aktywów i 
pasywów;
b) rachunek przepływów pieniężnych za 
dany rok obrotowy;
c) sprawozdanie z działalności za dany rok 
obrotowy.
3. Informacje księgowe podawane w 
sprawozdaniu rocznym przygotowane są 
zgodnie ze standardami rachunkowości 
lub zasadami wymaganymi na mocy 
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obowiązującego regulaminu AFI, 
dokumentów założycielskich lub 
dokumentów dotyczących utworzenia 
takiego AFI i poddawane kontroli przez 
co najmniej jedną osobę uprawnioną na 
mocy prawa do badania sprawozdań 
finansowych zgodnie z dyrektywą 
2006/43/WE. Sprawozdanie biegłych 
rewidentów, włącznie ze wszystkimi 
uwagami, zostaje przedrukowane w 
całości w sprawozdaniu rocznym.
4. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
bardziej szczegółowo treść i formę 
sprawozdania rocznego. Akty te są 
właściwe i proporcjonalne oraz 
dostosowane do rodzaju ZAFI, którego 
dotyczą, a także do AFI, którego dotyczy 
sprawozdanie, biorąc pod uwagę różnice 
w wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI i 
zarządzanych przez nich AFI.

Artykuł 8k
Ujawnianie informacji inwestorom

1. ZAFI dopilnowuje, aby – o ile ma to 
zastosowanie do danych AFI – przed 
dokonaniem inwestycji w AFI inwestorzy 
AFI otrzymali następujące informacje 
oraz ewentualne zmiany tych informacji:
a) opis strategii inwestycyjnej i celów AFI, 
wszystkich typów aktywów, w które AFI 
może inwestować, oraz technik, które 
może stosować, a także opis wszystkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, 
ewentualnych ograniczeń inwestycyjnych, 
okoliczności, w których AFI może 
korzystać z dźwigni finansowej, dozwolone 
rodzaje i źródła dźwigni finansowej oraz 
ryzyko i ewentualne ograniczenia 
związane z jej stosowaniem;
b) opis procedur, na podstawie których 
AFI może zmienić swoją strategię 
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inwestycyjną i/lub politykę inwestycyjną;
c) opis skutków prawnych wynikających 
ze stosunku umownego, który jest 
nawiązywany w związku z inwestycją, w 
tym informacje dotyczące jurysdykcji, 
prawa właściwego oraz istnienia lub 
nieistnienia instrumentów prawnych, na 
mocy których wyroki sądowe wydane w 
miejscu siedziby funduszu są uznawane i 
wykonywane;
d) o ile ma to zastosowanie, tożsamość 
obecnego lub proponowanego 
depozytariusza, taksatora, biegłego 
rewidenta i innych obecnych lub 
proponowanych podmiotów o 
podstawowym lub ważnym znaczeniu 
świadczących usługi na rzecz AFI oraz 
opis ich obowiązków, a także praw 
przysługujących inwestorom w przypadku 
niewywiązania się z obowiązków przez te 
podmioty;
e) opis funkcji o podstawowym lub 
ważnym znaczeniu powierzonych zarządcy 
oraz tożsamość osoby trzeciej, której 
funkcje te zostały powierzone;
f) opis procedury wyceny AFI oraz w 
stosownych przypadkach opis modeli 
wyceny na potrzeby wyceny aktywów,
w tym metody stosowane przy wycenie 
aktywów, których wartość jest trudna do 
ustalenia;
g) w przypadku gdy AFI posiada 
wykonywalne prawa do umorzeń, opis 
zarządzania przez AFI ryzykiem utraty 
płynności, w tym w zakresie praw do 
umorzeń w normalnych warunkach i w 
sytuacjach nadzwyczajnych, obowiązujące 
ustalenia z inwestorami dotyczące 
umarzania, a także informacje o sposobie 
zapewniania przez ZAFI uczciwego 
traktowania inwestorów;
h) opis wszystkich opłat, kosztów i 
wydatków ponoszonych bezpośrednio lub 
pośrednio przez inwestorów; 
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(i) w każdym przypadku gdy inwestor jest 
traktowany w sposób preferencyjny lub 
uzyska prawo do preferencyjnego 
traktowania – opis tego preferencyjnego 
traktowania oraz informacje o 
ewentualnych powiązaniach między ZAFI 
a tym inwestorem;
j) ostatnie sprawozdanie roczne, jeżeli 
takowe sprawozdanie istnieje w 
odniesieniu do AFI;
k) potwierdzenie, że albo ZAFI podlega 
wymogom kapitałowym zgodnie z art.14, 
albo utrzymuje ubezpieczenie od 
odpowiedzialności zawodowej na 
właściwym poziomie odpowiednio 
dostępnym na rynku; oraz
l) jeśli ZAFI spada poniżej progów 
określonych w art. 2 ust. 2 lit. a) lub w 
inny sposób nie jest objęty wszystkimi 
przepisami niniejszej dyrektywy  –
stwierdzenie tego faktu.
2. Dla każdego AFI zarządzanego przez 
ZAFI, w stosunku do którego 
wykonywalne są prawa do umorzeń, 
okresowo udostępnia inwestorom:
a) procent aktywów AFI, które są 
przedmiotem specjalnych ustaleń w 
związku z ich niepłynnym charakterem;
b) wszelkie nowe ustalenia dotyczące 
zarządzania płynnością AFI;
c) aktualny profil ryzyka AFI oraz 
systemy stosowane przez ZAFI w celu 
zarządzania ryzykiem.
3. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
bardziej szczegółowo obowiązki ZAFI w 
zakresie ujawniania informacji oraz 
częstotliwość ujawniania określoną w ust. 
2. Akty te są dostosowywane do typu 
ZAFI, którego dotyczą, a także są 
proporcjonalne, biorąc pod uwagę m.in. 
różnice w wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
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poszczególnych typów ZAFI.

Artykuł 8l
Obowiązki sprawozdawcze wobec 

właściwych organów
1. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego sprawozdania dotyczące 
głównych rynków i instrumentów, w które 
inwestuje w imieniu zarządzanego przez 
siebie AFI.
ZAFI dostarcza zbiorczych informacji na 
temat głównych instrumentów, którymi 
obraca, rynków, których jest uczestnikiem 
lub na których dokonuje czynnych 
transakcji, oraz informacji na temat 
głównych ekspozycji dotyczących obrotu 
każdym zarządzanym przez siebie AFI i 
najważniejszych wynikających stąd 
koncentracji tego AFI.
2. ZAFI regularnie przekazuje właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego następujące informacje, 
w odniesieniu do każdego zarządzanego 
przez siebie AFI, w stosunku do którego 
wykonywalne są prawa do umorzeń:
a) procent aktywów AFI, które są 
przedmiotem specjalnych ustaleń w 
związku z ich niepłynnym charakterem;
b) wszelkie nowe ustalenia dotyczące 
zarządzania płynnością AFI;
c) aktualny profil ryzyka AFI oraz 
narzędzia stosowane przez ZAFI w celu 
zarządzania ryzykiem;
d) główne kategorie aktywów, w które 
zainwestował AFI;
e) w odpowiednich przypadkach –
informację o stosowaniu w okresie 
sprawozdawczym techniki krótkiej 
sprzedaży.
3. ZAFI przekazuje właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego 
następujące dokumenty dotyczące każdego 
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zarządzanego przez siebie AFI:
a) sprawozdanie roczne każdego 
zarządzanego przez siebie AFI za każdy 
rok obrotowy – w terminie odpowiednio 
czterech lub sześciu miesięcy od końca 
okresu sprawozdawczego, do którego się 
ono odnosi;
b) szczegółowy wykaz wszystkich AFI 
zarządzanych przez ZAFI – na koniec 
każdego kwartału.
4. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
bardziej szczegółowo obowiązki 
sprawozdawcze, o których mowa w ust. 1, 
2 i 3, oraz wymaganą częstotliwość 
składania takich sprawozdań. Akty te są 
odpowiednie i proporcjonalne oraz 
dostosowane do typu ZAFI i AFI, których 
dotyczą, biorąc pod uwagę m.in. różnice w 
wielkości i zasobach, złożoność, 
charakter, inwestycje, strategie i techniki 
inwestycyjne, struktury i inwestorów 
poszczególnych typów ZAFI.

Artykuł 8m
Wprowadzanie do obrotu w rodzimym 
państwie członkowskim udziałów lub 

jednostek uczestnictwa w AFI
1. Upoważniony ZAFI może wprowadzać
do obrotu w rodzimym państwie 
członkowskim danego ZAFI udziały lub 
jednostki uczestnictwa w AFI wśród 
inwestorów branżowych.
2. W odniesieniu do każdego AFI 
wprowadzanego przezeń do obrotu ZAFI 
przekazuje powiadomienie właściwym 
organom rodzimego państwa 
członkowskiego w ciągu 30 dni od 
ostatecznego zakończenia procesu 
subskrypcji udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w danym AFI (lub – w 
przypadku AFI, których subskrypcja jest 
otwarta przez cały okres ich istnienia, 
zamiast obowiązywania jednego okresu 
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rozpoczęcia – w terminie 30 dni od 
przyjęcia początkowych subskrypcji).
Notyfikacja ta powinna zawierać 
następujące informacje:
a) identyfikację poszczególnych AFI oraz 
informacje o ich siedzibie;
b) regulamin, dokumenty założycielskie 
lub dokumenty dotyczące utworzenia AFI;
c) opis AFI lub informacje na temat AFI, 
które są dostępne inwestorom;
d) dane dotyczące ustaleń poczynionych w 
celu dopilnowania, aby AFI było 
wprowadzane do obrotu tylko wśród 
inwestorów branżowych lub – jeśli dane 
państwo członkowskie zezwala na 
wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych – aby 
przestrzegane były wszelkie stosowne 
ograniczenia związane z wprowadzaniem 
do obrotu wśród inwestorów detalicznych, 
także w przypadku gdy świadcząc usługi 
związane z wprowadzaniem do obrotu 
dotyczące swego AFI, ZAFI opiera się na 
działalności niezależnych podmiotów.
3. Z zastrzeżeniem środków 
wykonawczych, o których mowa w 
akapicie drugim, oraz jeżeli takie środki 
nie uniemożliwiają wprowadzania AFI do 
obrotu wśród inwestorów branżowych, 
zgodnie z niniejszym artykułem właściwe 
organy mogą nałożyć ograniczenia lub 
warunki na wprowadzanie AFI do obrotu 
na swoim terenie.
Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, podając typy 
ograniczeń lub warunki, które można 
nałożyć w związku z wprowadzaniem AFI 
do obrotu zgodnie z akapitem drugim 
niniejszego ustępu. Akty takie nie 
zezwalają na żadne ograniczenia ani 
warunki uniemożliwiające wprowadzanie 
AFI do obrotu wśród inwestorów 
branżowych.

Artykuł 8n
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Możliwość dopuszczenia przez państwa 
członkowskie wprowadzania AFI do 

obrotu wśród inwestorów detalicznych
Państwa członkowskie mogą dopuścić 
wprowadzanie AFI do obrotu na swoim 
terytorium wśród inwestorów 
detalicznych.
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
nakładać na ZAFI lub AFI wymogi 
mogące się różnić od wymogów 
nałożonych na mocy niniejszej dyrektywy.
Państwo członkowskie, które zezwala na 
wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych, zezwala też 
każdemu ZAFI upoważnionemu na mocy 
niniejszej dyrektywy na wprowadzanie 
AFI do obrotu wśród inwestorów 
detalicznych na tej samej podstawie i na 
tych samych warunkach, co krajowemu 
ZAFI, niezależnie od siedziby AFI 
zarządzanych przez dany ZAFI.
Państwa członkowskie, które zezwalają na 
wprowadzanie AFI do obrotu wśród 
inwestorów detalicznych na swoim 
terytorium, przekazują Komisji, w 
terminie jednego roku od daty, o której 
mowa w art. 54 ust. 1, następujące 
informacje:
a) typy AFI, które ZAFI może 
wprowadzać do obrotu na swoim 
terytorium wśród inwestorów 
detalicznych;
b) ewentualne dodatkowe wymogi 
nałożone przez państwo członkowskie w 
związku z wprowadzaniem AFI do obrotu 
na swoim terytorium wśród inwestorów 
detalicznych.
Państwa członkowskie informują ponadto 
Komisję o późniejszych zmianach 
dotyczących przepisów akapitu 
pierwszego.

Artykuł 8o
Warunki dotyczące wprowadzania do 

obrotu w innych państwach 
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członkowskich
1. Upoważniony ZAFI może wprowadzać 
do obrotu udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI wśród inwestorów 
branżowych w innym państwie 
członkowskim. Jeżeli uprawniony ZAFI 
wprowadza do obrotu wśród inwestorów 
branżowych jednostki uczestnictwa lub 
udziały w zarządzanym przez siebie AFI w 
innym państwie członkowskim, w ciągu 30 
dni po otrzymaniu funduszy od 
inwestorów w tym drugim państwie 
członkowskim nabywających udziały lub 
jednostki uczestnictwa w tym AFI 
przedstawia właściwym organom 
rodzimego państwa członkowskiego 
następujące dokumenty:
a) notyfikację identyfikującą AFI 
wprowadzany do obrotu przez ZAFI oraz 
informację o siedzibie AFI;
b) regulamin, dokumenty założycielskie 
lub dokumenty dotyczące utworzenia AFI;
c) opis AFI lub informacje na temat AFI, 
które są dostępne inwestorom;
d) nazwę państwa członkowskiego, w 
którym ZAFI wprowadziło do obrotu 
wśród inwestorów branżowych jednostki 
uczestnictwa lub udziały w zarządzanym 
przez siebie AFI;
e) ustalenia dotyczące wprowadzenia AFI 
do obrotu oraz, w stosownych 
przypadkach, informacje na temat ustaleń 
dokonanych, aby zapobiec wprowadzaniu 
do obrotu jednostek uczestnictwa lub
udziałów w AFI wśród inwestorów 
detalicznych.
2. Nie później niż w ciągu dziesięciu dni 
roboczych od dnia otrzymania pełnej 
dokumentacji właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego przekazują pełną 
dokumentację, o której mowa w ust. 1, 
właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym AFI został 
wprowadzany do obrotu. Do dokumentacji 
tej załączane jest zaświadczenie o 
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posiadaniu zezwolenia przez dany ZAFI.
3. Po przekazaniu dokumentacji właściwe 
organy rodzimego państwa 
członkowskiego niezwłocznie 
powiadamiają ZAFI o tym fakcie.
4. Przyjmujące państwa członkowskie nie 
nakładają żadnych dodatkowych 
wymagań na odnośne ZAFI w zakresie 
spraw objętych niniejszą dyrektywą, ale 
ustalenia, o których mowa w ust. 1 lit. e), 
odnoszące się do wprowadzania AFI do 
obrotu wśród inwestorów detalicznych, 
podlegają przepisom prawnym i 
nadzorowi przyjmującego państwa 
członkowskiego.
5. Państwa członkowskie zapewniają 
przedstawienie notyfikacji i 
zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, w 
języku zwyczajowo używanym w dziedzinie 
finansów międzynarodowych.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
ich właściwe organy akceptowały 
elektroniczną formę przekazywania i 
składania dokumentów, o których mowa 
w ust. 2.
6. W przypadku zmiany jakichkolwiek 
danych przekazanych zgodnie z ust. 2 
ZAFI zawiadamia o takiej zmianie 
właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego w formie pisemnej w 
ciągu 30 dni po wprowadzeniu zmiany.
Właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego niezwłocznie informują o 
takich zmianach właściwe organy 
przyjmującego państwa członkowskiego.
7. Zgodnie z art. 49a, 49b i 49c Komisja 
przyjmuje akty delegowane, podając co 
następuje:
a) formę i treść standardowego wzoru 
notyfikacji;
b) formę i treść standardowego wzoru 
zaświadczenia;

Or. en
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Uzasadnienie

ZAFI zarządzające portfelami AFI niestosujących dźwigni finansowej i aktywami o wartości 
poniżej 1 mld EUR nie powinny podlegać wszystkim wymogom wynikającym z niniejszej 
dyrektywy. Wszystkie rozporządzenia dotyczące tych ZAFI należy bardzo dokładnie 
dopasować do ograniczonego ryzyka, jakie sobą reprezentują.

Poprawka 599
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki dotyczące prowadzenia 
działalności przez ZAFI

Warunki dotyczące prowadzenia 
działalności przez AFI i zarządzające nimi 
ZAFI

Or. en

Uzasadnienie

Warunki dotyczące prowadzenia działalności dotyczą zarówno AFI, jak i ZAFI.

Poprawka 600
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
możliwość świadczenia przez ZAFI usług 
zarządzania we Wspólnocie była 
uzależniona od stałego stosowania przez 
nie przepisów niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
możliwość świadczenia przez ZAFI 
transgranicznych usług zarządzania we 
Wspólnocie była uzależniona od stałego 
stosowania przez nie przepisów niniejszej 
dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 601
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
możliwość świadczenia przez ZAFI usług 
zarządzania we Wspólnocie była 
uzależniona od stałego stosowania przez 
nie przepisów niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
możliwość świadczenia przez ZAFI 
transgranicznych usług zarządzania we 
Wspólnocie była uzależniona od stałego 
stosowania przez nie przepisów niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 602
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) określać zasady stosowanej praktyki w 
zakresie wynagrodzeń, które 
przeciwdziałają dążeniu do 
krótkoterminowego zysku oraz chronią 
długookresowe interesy ZAFI i 
inwestorów.

Or. de

Poprawka 603
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą wymagać 
od ZAFI corocznego ujawniania 
wewnętrznej polityki w zakresie 
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wynagrodzeń w ujęciu ogólnym.

Or. en

Uzasadnienie

Wynagrodzenia powinny pozostać prywatną sprawą między AFI, ZAFI, jego inwestorami oraz 
właściwym organem.

Poprawka 604
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające kryteria, którymi powinny się 
kierować właściwe organy, aby ustalić, czy 
ZAFI wywiązuje się ze swoich 
obowiązków na podstawie ust. 1.

2. Komisja może podawać – przy pomocy 
aktów delegowanych zgodnie z art. 49, 
49a i 49b – środki określające kryteria, 
którymi powinny się kierować właściwe 
organy, aby ustalić, czy ZAFI wywiązuje 
się ze swoich obowiązków na podstawie 
ust. 1.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli powyższy artykuł zostanie zachowany, jest to właściwe sformułowanie zgodnie z nową 
procedurą komitetową.



AM\804981PL.doc 81/148 PE439.125v01-00

PL

Poprawka 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Wynagrodzenia

1. Państwa członkowskie wymagają od 
ZAFI wprowadzenia polityki i praktyk w 
zakresie wynagrodzeń, które są spójne z 
prawidłowym i skutecznym zarządzaniem 
ryzykiem i wspierają takie zarządzanie 
oraz nie zachęcają do podejmowania 
nadmiernego ryzyka, a także nie są 
niezgodne z profilami ryzyka, 
regulaminem funduszu ani dokumentami 
założycielskimi zarządzanych przezeń 
AFI.
Powyższe polityki i praktyki są
kompleksowe i proporcjonalne do 
charakteru, skali i złożoności działalności 
ZAFI oraz zarządzanych przezeń AFI. W 
każdym przypadku obowiązują zasady 
określone w załączniku I.
2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, określające 
szczegółowo zasady opisane w załączniku 
I. Komitet Europejskich Organów 
Nadzoru Papierów Wartościowych 
(CESR) zapewnia wytyczne w sprawie 
prawidłowej polityki wynagrodzeń, które 
są zgodne z zasadami określonymi w 
załączniku I. Wytyczne uwzględniają 
również zasady prawidłowej polityki 
wynagrodzeń określone w zaleceniu 
Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w 
sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze 
usług finansowych oraz biorąc pod uwagę 
wielkość ZAFI i wielkość zarządzanego 
przezeń AFI, ich wewnętrzną organizację 
i charakter, a także zakres i złożoność 
prowadzonej działalności. Zapewniając 
wytyczne dotyczące polityki wynagrodzeń, 
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Komitet Europejskich Organów Nadzoru 
Bankowego (CEBS) ściśle współpracuje z 
CESR.

Or. en

Uzasadnienie

Środki dotyczące wynagrodzeń powinny mieć zastosowanie w całej branży finansowej, aby 
unikać podejmowania nadmiernego ryzyka. Środki te powinny być obowiązkowe, a nie jedynie 
orientacyjne. W szczególności muszą ujmować to, co jest jednym z głównych składników tych 
wynagrodzeń, tj. wynagrodzenie dodatkowe. Główne zasady muszą być ustanowione 
w dyrektywie, jednak bardziej szczegółowe zasady należy pozostawić w gestii poziomów 2 i 3. 
Na poziomie wytycznych zasady te mogą być dostosowane do rozmiaru i typu ZAFI i AFI.

Poprawka 606
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Wynagrodzenia

1. Państwa członkowskie wymagają od 
ZAFI wprowadzenia polityki i praktyk w 
zakresie wynagrodzeń, które są spójne z 
prawidłowym i skutecznym zarządzaniem 
ryzykiem oraz zasadą długoterminowego 
wzrostu wartości, a także które nie 
zachęcają do podejmowania ryzyka 
niezgodnego z profilami ryzyka, 
regulaminem funduszu czy dokumentami 
założycielskimi zarządzanych przezeń 
AFI, i wspierają tę politykę i praktyki.
2. Polityka i praktyki w zakresie 
wynagrodzeń są proporcjonalne do 
charakteru, skali i złożoności działalności 
ZAFI oraz zarządzanych przezeń AFI.

Or. en
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Uzasadnienie

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Poprawka 607
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Polityka wynagrodzeń

1. Prowadzona przez ZAFI polityka 
wynagrodzeń nie zachęca do 
podejmowania ryzyka niewspółmiernego 
do profilu ryzyka zarządzanego przezeń 
ZAFI.
2. Przy tworzeniu i stosowaniu polityki 
wynagrodzeń dla kategorii pracowników, 
których działalność zawodowa ma istotny 
wpływ na profil ryzyka, ZAFI 
przestrzegają zasad określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2010/.../UE 
[zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 
2006/49/WE w odniesieniu do wymogów 
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kapitałowych dotyczących portfela 
handlowego i resekurytyzacji] oraz w 
przeglądzie nadzorczym polityki 
wynagrodzeń.
3. Polityka wynagrodzeń zapewnia 
ponadto utrzymanie niezależności trzech 
elementów: zarządzania ryzykiem, 
zapewnienia zgodności i przeprowadzania 
wyceny.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z obaw, że struktura odszkodowania może zachęcić do 
podejmowania nadmiernego ryzyka. Sformułowanie to uznaje jednocześnie szczególny 
charakter AFI. Nie jest karane samo podejmowanie ryzyka, tylko podejmowanie ryzyka 
nieproporcjonalnego do profilu ryzyka danego AFI.

Poprawka 608
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Polityka wynagrodzeń

1. Prowadzona przez ZAFI polityka 
wynagrodzeń nie zachęca do 
podejmowania ryzyka niewspółmiernego 
do profilu ryzyka zarządzanego przezeń 
ZAFI.
2. Przy tworzeniu i stosowaniu polityki 
wynagrodzeń dla kategorii pracowników, 
których działalność zawodowa ma istotny 
wpływ na profil ryzyka, ZAFI 
przestrzegają zasad określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2010/.../UE 
[zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 
2006/49/WE w odniesieniu do wymogów 
kapitałowych dotyczących portfela 
handlowego i resekurytyzacji] oraz w 
przeglądzie nadzorczym polityki 
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wynagrodzeń.
3. Polityka wynagrodzeń zapewnia 
ponadto utrzymanie niezależności trzech 
elementów: zarządzania ryzykiem, 
zapewniania zgodności i przeprowadzania 
wyceny.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z obaw, że struktura odszkodowania może zachęcić do 
podejmowania nadmiernego ryzyka. Sformułowanie to uznaje jednocześnie szczególny 
charakter AFI. Nie jest karane samo podejmowanie ryzyka, tylko podejmowanie ryzyka 
nieproporcjonalnego do profilu ryzyka danego AFI.

Poprawka 609
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Polityka wynagrodzeń

1. Właściwe organy wymagają od AFI i 
ZAFI wprowadzenia polityki i praktyk w 
zakresie wynagrodzeń, które są spójne z 
prawidłowym i skutecznym zarządzaniem 
ryzykiem i wspierają takie zarządzanie 
oraz nie zachęcają do podejmowania 
ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, 
regulaminem funduszu czy z 
dokumentami założycielskimi 
zarządzanych przezeń AFI. Uwzględnia 
się kryteria techniczne ustanowione w 
załączniku I.
2. Właściwe organy dopilnowują, aby AFI 
i ZAFI spełniały wymogi określone w 
załączniku I. 

Or. en
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Uzasadnienie

Potrzebna jest prawidłowa polityka wynagrodzeń dla uniknięcia strategii podejmowania 
nadmiernego ryzyka.

Poprawka 610
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Polityka wynagrodzeń dotycząca ZAFI

Państwa członkowskie wymagają od ZAFI 
stworzenia i wdrożenia prawidłowych 
strategii i praktyk w zakresie 
wynagrodzeń, które są zgodne ze 
skutecznym zarządzaniem ryzykiem i 
zapewniają dostosowanie zachęt do 
długookresowych interesów ZAFI, AFI i 
inwestorów.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy UE dotyczące prawidłowych praktyk w zakresie wynagrodzeń obowiązujących 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne zostaną wdrożone poprzez zmianę 
dyrektywy 2006/48/WE. Warunkiem spójności polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym 
UE jest bezpośrednie oparcie wiążących wytycznych dla strategii ZAFI w zakresie 
wynagrodzeń na wszystkich obowiązujących elementach określonych w dyrektywie 
2006/48/WE. Aby zapewnić właściwy nadzór sprawowany przez Parlament i Radę, takie 
wytyczne powinny być ustalane przy pomocy aktu delegowanego. Właściwe organy państw 
członkowskich muszą mieć niezbędne uprawnienia do nadzorowania i egzekwowania 
przestrzegania tych przepisów prawnych.
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Poprawka 611
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Polityka wynagrodzeń

ZAFI określa i wdraża prawidłowe 
strategie i praktyki w zakresie 
wynagrodzeń, które są zgodne ze 
skutecznym zarządzaniem ryzykiem i 
zasadą długoterminowego wzrostu 
wartości.

Or. en

Poprawka 612
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b
Powiadamianie

ZAFI informuje właściwe organy państw 
członkowskich o cechach swojej polityki i 
praktyk w dziedzinie wynagrodzeń.

Or. en

Uzasadnienie

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
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important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Poprawka 613
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b
Powiadamianie

ZAFI informuje właściwe organy państw 
członkowskich o cechach swojej polityki i 
praktyk w dziedzinie wynagrodzeń. 

Or. en

Poprawka 614
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b
Powiadamianie

ZAFI informuje odpowiednie właściwe 
organy o cechach swojej polityki i praktyk 
w dziedzinie wynagrodzeń.
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Or. en

Uzasadnienie

Przepisy UE dotyczące prawidłowych praktyk w zakresie wynagrodzeń obowiązujących 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne zostaną wdrożone poprzez zmianę 
dyrektywy 2006/48/WE. Warunkiem spójności polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym 
UE jest bezpośrednie oparcie wiążących wytycznych dla strategii ZAFI w zakresie 
wynagrodzeń na wszystkich obowiązujących elementach określonych w dyrektywie 
2006/48/WE. Aby zapewnić właściwy nadzór sprawowany przez Parlament i Radę, takie 
wytyczne powinny być ustalane przy pomocy aktu delegowanego. Właściwe organy państw 
członkowskich muszą mieć niezbędne uprawnienia do nadzorowania i egzekwowania 
przestrzegania tych przepisów prawnych.

Poprawka 615
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9c
Właściwe organy

Właściwe organy państw członkowskich 
mogą reagować i przyjmować 
odpowiednie środki zaradcze w celu 
skompensowania ryzyka, które może 
prowadzić do niepowodzenia we 
wdrażaniu przez ZAFI prawidłowych 
strategii i praktyk w dziedzinie
wynagrodzeń.

Or. en

Uzasadnienie

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 



PE439.125v01-00 90/148 AM\804981PL.doc

PL

under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Poprawka 616
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9c
Właściwe organy

Właściwe organy państw członkowskich 
mogą reagować i przyjmować 
odpowiednie środki zaradcze w celu 
skompensowania ryzyka, które może 
prowadzić do niepowodzenia we 
wdrażaniu przez ZAFI prawidłowych 
strategii i praktyk w dziedzinie 
wynagrodzeń.

Or. en

Poprawka 617
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9d
Polityka wynagrodzeń dotycząca ZAFI
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Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
do celów ustępu pierwszego ich 
odpowiednie właściwe organy były 
uprawnione do nakładania finansowych i 
niefinansowych kar lub środków. Te kary 
lub środki muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy UE dotyczące prawidłowych praktyk w zakresie wynagrodzeń obowiązujących 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne zostaną wdrożone poprzez zmianę 
dyrektywy 2006/48/WE. Warunkiem spójności polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym 
UE jest bezpośrednie oparcie wiążących wytycznych dla strategii ZAFI w zakresie 
wynagrodzeń na wszystkich obowiązujących elementach określonych w dyrektywie 
2006/48/WE. Aby zapewnić właściwy nadzór sprawowany przez Parlament i Radę, takie 
wytyczne powinny być ustalane przy pomocy aktu delegowanego. Właściwe organy państw 
członkowskich muszą mieć niezbędne uprawnienia do nadzorowania i egzekwowania 
przestrzegania tych przepisów prawnych.

Poprawka 618
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9e
Polityka wynagrodzeń dotycząca ZAFI

Aby zapewnić spójne stosowanie na 
terenie całej Unii, nie później niż w dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
Komisja ustanawia – w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49a, 49b i 
49c – wiążące wytyczne dotyczące 
prawidłowych strategii politycznych 
dotyczących ZAFI. Wytyczne te powinny 
zapewnić zgodność z mającymi 
zastosowanie elementami przepisów 
określonych w załączniku V do dyrektywy 
2006/48/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

Przepisy UE dotyczące prawidłowych praktyk w zakresie wynagrodzeń obowiązujących 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne zostaną wdrożone poprzez zmianę 
dyrektywy 2006/48/WE. Warunkiem spójności polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym 
UE jest bezpośrednie oparcie wiążących wytycznych dla strategii ZAFI w zakresie 
wynagrodzeń na wszystkich obowiązujących elementach określonych w dyrektywie 
2006/48/WE. Aby zapewnić właściwy nadzór sprawowany przez Parlament i Radę, takie 
wytyczne powinny być ustalane przy pomocy aktu delegowanego. Właściwe organy państw 
członkowskich muszą mieć niezbędne uprawnienia do nadzorowania i egzekwowania 
przestrzegania tych przepisów prawnych.

Poprawka 619
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze: 3. Komisja może określić w formie aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49a, 49b i 
49c środki:

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli powyższy artykuł zostanie zachowany, jest to właściwe sformułowanie zgodnie z nową 
procedurą komitetową.

Poprawka 620
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 

skreślony
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regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli powyższy artykuł zostanie zachowany, jest to właściwe sformułowanie zgodnie z nową 
procedurą komitetową.

Poprawka 621
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do branżowych firm holdingowych, 
których udziały podlegają obrotowi na 
regulowanym rynku UE, jeżeli posiadają 
one udziały w swoich spółkach zależnych 
lub spółkach powiązanych w celu 
realizacji branżowej strategii biznesowej, i 
których głównym celem powstania nie jest 
generowanie przychodów dla inwestorów 
poprzez zbycie w planowanym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Branżowe firmy holdingowe nie mają potencjalnych konfliktów interesów w rodzaju tych, 
o których mowa w art. 10. Zgodnie z krajowym prawem spółek zarządy takich przedsiębiorstw 
podlegają obowiązkowi powierniczemu w stosunku do wspólników lub akcjonariuszy.
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Poprawka 622
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI gwarantuje rozdział funkcji 
zarządzania ryzykiem i funkcji zarządzania 
portfelem i pilnuje, aby te dwie funkcje 
podlegały odrębnym kontrolom. 

1. ZAFI gwarantuje rozdział funkcji 
zarządzania ryzykiem i funkcji zarządzania 
portfelem, o ile jest to właściwe i 
proporcjonalne w kontekście charakteru, 
skali i złożoności ZAFI i zarządzanego 
przezeń AFI. 

Or. en

Uzasadnienie

The requirement to have a separate risk management function should be proportionate to the 
risks presented by the AIFM and the funds it manages. This will assist in ensuring that costs 
associated with compliance with the requirements of the AIFM Directive (which will 
inevitably be passed on to investors in AIF) are incurred only where there is a commensurate 
benefit to investors. The proposed amendment reflects the similar requirement for investment 
firms subject to MIFID (see Article 7(2) of the MIFID Implementing Directive 2006/73/EC). 
Many AIFM will also provide investment services and activities within the scope of MIFID 
and there should be consistency between the requirements of MIFID and the requirements of 
the AIFM Directive in this respect.

Poprawka 623
Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI gwarantuje rozdział funkcji 
zarządzania ryzykiem i funkcji zarządzania 
portfelem i pilnuje, aby te dwie funkcje 
podlegały odrębnym kontrolom.

1. ZAFI gwarantuje rozdział funkcji 
zarządzania ryzykiem i funkcji zarządzania 
portfelem, o ile jest to właściwe i 
proporcjonalne w kontekście charakteru, 
skali i złożoności ZAFI i zarządzanego 
przezeń AFI.

Or. en
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Uzasadnienie

Wymaganie od wszystkich ZAFI utrzymywania całkowicie rozdzielonych funkcji nie jest 
konieczne; bardziej istotne jest zapewnienie proporcjonalności wymaganych środków.

Poprawka 624
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI gwarantuje rozdział funkcji 
zarządzania ryzykiem i funkcji zarządzania 
portfelem i pilnuje, aby te dwie funkcje 
podlegały odrębnym kontrolom.

1. ZAFI gwarantuje rozdział funkcji 
zarządzania ryzykiem i funkcji zarządzania 
portfelem, o ile jest to właściwe i 
proporcjonalne w kontekście charakteru, 
skali i złożoności ZAFI i zarządzanego 
przezeń AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Uważa się, że wymaganie od wszystkich ZAFI utrzymywania całkowicie rozdzielonych funkcji 
byłoby nadmiernie uciążliwe i nieproporcjonalne, co uznano w kompromisowej propozycji 
prezydencji szwedzkiej i pośrednio w poprawce 16 ze sprawozdania Gauzèsa.

Poprawka 625
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli ustanawiania i utrzymywania 
przez ZAFI funkcji zarządzania ryzykiem 
oddzielonej od zarządzania portfelem nie 
uważa się za właściwe ani proporcjonalne, 
ZAFI musi być jednak w stanie wykazać, 
że proces zarządzania ryzykiem spełnia 
wymogi niniejszego artykułu i jest 
konsekwentnie skuteczny.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest wtórna w stosunku do poprawki do art. 3 pkt pa złożonej przez Syeda 
Kamalla.

Poprawka 626
Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ustanawiania i utrzymywania przez 
ZAFI funkcji zarządzania ryzykiem 
oddzielonej od zarządzania portfelem nie 
uważa się za właściwe ani proporcjonalne, 
ZAFI musi być w stanie wykazać, że 
proces zarządzania ryzykiem spełnia 
wymogi niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Wymaganie od wszystkich ZAFI utrzymywania całkowicie rozdzielonych funkcji nie jest 
konieczne; bardziej istotne jest zapewnienie proporcjonalności wymaganych środków. 
Niniejsza poprawka jest zgodna z argumentacją zawartą w poprawce do art. 11 ust. 1 
złożonej przez Carla Haglunda.

Poprawka 627
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI wdraża systemy zarządzania 
ryzykiem w celu odpowiedniego 
monitorowania i pomiarów wszelkich 
typów ryzyka związanych z
poszczególnymi strategiami 

2. ZAFI wdraża systemy zarządzania 
ryzykiem w celu odpowiedniego 
monitorowania i pomiarów wszelkich 
typów ryzyka oraz zarządzania typami 
ryzyka, które odpowiadają poszczególnym 
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inwestycyjnymi AFI oraz ryzyka, na które 
jest lub może być narażony każdy AFI.

strategiom inwestycyjnym AFI oraz na 
które jest lub może być narażony każdy 
AFI. Zarządzanie ryzykiem odpowiada 
charakterowi, skali i złożoności danego 
AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Przy ustalaniu odpowiedniej procedury zarządzania ryzykiem należy brać pod uwagę 
odnośną wielkość i strategię inwestycyjną.

Poprawka 628
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli ZAFI korzysta z usług brokera 
ubezpieczeniowego, następuje to w 
ramach umowy. W szczególności 
doprecyzowana tam zostaje możliwość 
przeniesienia i ponownego wykorzystania 
aktywów AFI i jest ona zgodna z 
regulaminem AFI. O umowie powiadamia 
się depozytariusza. Umowa zawarta 
między ZAFI a depozytariuszem 
przewiduje ten obowiązek informowania. 
Przed dokonaniem inwestycji w AFI 
inwestorzy są informowani o tej klauzuli i 
otrzymują aktualne informacje na temat 
tożsamości brokera ubezpieczeniowego.
W szczególności inwestorzy są 
informowani o przeniesieniu ewentualnej 
odpowiedzialności na brokera 
ubezpieczeniowego również w przypadku 
utraty instrumentów finansowych. W 
takim przypadku termin zwrotu aktywów 
jest zgodny z warunkami umowy między 
ZAFI i brokerem ubezpieczeniowym.
ZAFI z należytą wprawą, uwagą i 
starannością wybierają i wyznaczają 
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brokerów ubezpieczeniowych, z którymi 
zawarły umowę.

Or. en

Poprawka 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku ZAFI posługujących się 
techniką krótkiej sprzedaży w 
inwestycjach dokonywanych w imieniu 
AFI lub większej ich liczby, państwa 
członkowskie zapewniają stosowanie przez 
ZAFI procedur, zgodnie z którymi 
powinien on mieć faktyczny dostęp do 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych w dniu, w 
którym zobowiązał się je dostarczyć, oraz 
metod zarządzania ryzykiem 
pozwalających ZAFI odpowiednio 
zarządzać ryzykiem związanym z dostawą 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych będących 
przedmiotem krótkiej sprzedaży.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Prośba o horyzontalny środek w tym zakresie.
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Poprawka 630
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku ZAFI posługujących się 
techniką krótkiej sprzedaży w 
inwestycjach dokonywanych w imieniu 
AFI lub większej ich liczby, państwa 
członkowskie zapewniają stosowanie przez 
ZAFI procedur, zgodnie z którymi 
powinien on mieć faktyczny dostęp do 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych w dniu, w 
którym zobowiązał się je dostarczyć, oraz 
metod zarządzania ryzykiem 
pozwalających ZAFI odpowiednio 
zarządzać ryzykiem związanym z dostawą 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych będących 
przedmiotem krótkiej sprzedaży.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Uważamy, że krótka sprzedaż jest zbyt ważną kwestią, aby zajmować się nią w sposób 
doraźny, i nie ogranicza się do zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 
Należy się nią zatem zająć w ramach zbliżającego się przeglądu dyrektywy w sprawie 
nadużyć na rynku.

Poprawka 631
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku ZAFI posługujących się 
techniką krótkiej sprzedaży w 
inwestycjach dokonywanych w imieniu 
AFI lub większej ich liczby, państwa 
członkowskie zapewniają stosowanie przez 

skreślony
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ZAFI procedur, zgodnie z którymi 
powinien on mieć faktyczny dostęp do 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych w dniu, w 
którym zobowiązał się je dostarczyć, oraz 
metod zarządzania ryzykiem 
pozwalających ZAFI odpowiednio 
zarządzać ryzykiem związanym z dostawą 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych będących 
przedmiotem krótkiej sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Uregulowanie krótkiej sprzedaży nie tylko w przypadku AFI, ale także innych uczestników 
rynku nieobjętych ZAFI w ramach środków horyzontalnych obejmujące wszystkich 
uczestników rynku nie powinno być objęte szczegółową dyrektywą taką jak niniejsza. W tym 
zakresie zarówno CESR, jak i IOSCO działają na rzecz wypracowania możliwych ram. 
Ponadto unikając podania definicji krótkiej sprzedaży, Komisja stwarza niedopuszczalny 
stopień niepewności prawnej. Artykuł 11 ust. 4 należy usunąć, a nie zmieniać zgodnie 
z sugestią sprawozdawcy w poprawkach 53, 54 i 55.

Poprawka 632
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku ZAFI posługujących się 
techniką krótkiej sprzedaży w 
inwestycjach dokonywanych w imieniu 
AFI lub większej ich liczby, państwa 
członkowskie zapewniają stosowanie przez 
ZAFI procedur, zgodnie z którymi 
powinien on mieć faktyczny dostęp do 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych w dniu, w 
którym zobowiązał się je dostarczyć, oraz 
metod zarządzania ryzykiem 
pozwalających ZAFI odpowiednio 
zarządzać ryzykiem związanym z dostawą 
papierów wartościowych lub innych 

skreślony
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instrumentów finansowych będących 
przedmiotem krótkiej sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Uczestnicy rynku poza ZAFI zajmują się krótką sprzedażą, należy więc przyjąć kompleksowe 
podejście zapewniające jednakowe reguły gry i uniknięcie arbitrażu regulacyjnego.

Poprawka 633
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku ZAFI posługujących się 
techniką krótkiej sprzedaży w inwestycjach 
dokonywanych w imieniu AFI lub 
większej ich liczby, państwa członkowskie 
zapewniają stosowanie przez ZAFI 
procedur, zgodnie z którymi powinien on 
mieć faktyczny dostęp do papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w dniu, w którym zobowiązał 
się je dostarczyć, oraz metod zarządzania 
ryzykiem pozwalających ZAFI 
odpowiednio zarządzać ryzykiem 
związanym z dostawą papierów
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych będących przedmiotem 
krótkiej sprzedaży.

4. ZAFI posługujące się techniką krótkiej 
sprzedaży w inwestycjach dokonywanych 
w imieniu jednego AFI lub większej ich 
liczby dopilnowują przestrzegania 
przepisów dotyczących krótkiej sprzedaży 
w dyrektywie 2003/6/WE (nadużycia na 
rynku).

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby przyjmowania odrębnego rozwiązania w przypadku ZAFI. W razie potrzeby 
problemem należy się zająć w ramach reformy dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku.
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Poprawka 634
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku ZAFI posługujących się 
techniką krótkiej sprzedaży w inwestycjach 
dokonywanych w imieniu AFI lub 
większej ich liczby, państwa członkowskie 
zapewniają stosowanie przez ZAFI 
procedur, zgodnie z którymi powinien on 
mieć faktyczny dostęp do papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w dniu, w którym zobowiązał 
się je dostarczyć, oraz metod zarządzania 
ryzykiem pozwalających ZAFI 
odpowiednio zarządzać ryzykiem 
związanym z dostawą papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych będących przedmiotem 
krótkiej sprzedaży.

4. W przypadku ZAFI posługujących się 
techniką krótkiej sprzedaży w inwestycjach 
dokonywanych w imieniu jednego AFI lub 
większej ich liczby, ZAFI są w posiadaniu 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych na początku 
transakcji krótkiej sprzedaży. Państwa 
członkowskie dopilnowują wdrożenia 
przez ZAFI procedury zarządzania 
ryzykiem pozwalającej odpowiednio 
zarządzać ryzykiem związanym z dostawą 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych będących 
przedmiotem krótkiej sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Niezabezpieczona krótka sprzedaż (po angielsku „naked short selling”) może poważnie 
naruszyć stabilność finansową. Środki tymczasowe przyjęte przez organy regulacyjne 
w państwach członkowskich UE i ustawodawstwo w USA zakazały takiej formy krótkiej 
sprzedaży na rynkach finansowych. Aby poprawić stabilność finansową, UE powinna teraz 
wprowadzić stały zakaz.

Poprawka 635
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku ZAFI posługujących się 
techniką krótkiej sprzedaży w inwestycjach 
dokonywanych w imieniu AFI lub 
większej ich liczby, państwa członkowskie 

4. W przypadku ZAFI posługujących się 
techniką krótkiej sprzedaży w inwestycjach 
dokonywanych w imieniu jednego AFI lub 
większej ich liczby, ZAFI są w posiadaniu 
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zapewniają stosowanie przez ZAFI 
procedur, zgodnie z którymi powinien on 
mieć faktyczny dostęp do papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w dniu, w którym zobowiązał 
się je dostarczyć, oraz metod zarządzania 
ryzykiem pozwalających ZAFI 
odpowiednio zarządzać ryzykiem 
związanym z dostawą papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych będących przedmiotem 
krótkiej sprzedaży.

papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych na początku 
transakcji krótkiej sprzedaży. Państwa 
członkowskie dopilnowują wdrożenia 
przez ZAFI procedury zarządzania 
ryzykiem pozwalającej odpowiednio 
zarządzać ryzykiem związanym z dostawą 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych będących 
przedmiotem krótkiej sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Niezabezpieczona krótka sprzedaż (po angielsku „naked short selling”) może poważnie 
naruszyć stabilność finansową. Środki tymczasowe przyjęte przez organy regulacyjne 
w państwach członkowskich UE i ustawodawstwo w USA zakazały takiej formy krótkiej 
sprzedaży na rynkach finansowych. Aby poprawić stabilność finansową, UE powinna teraz 
wprowadzić stały zakaz.

Poprawka 636
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku ZAFI posługujących się 
techniką krótkiej sprzedaży w 
inwestycjach dokonywanych w imieniu
AFI lub większej ich liczby, państwa 
członkowskie zapewniają stosowanie przez 
ZAFI procedur, zgodnie z którymi 
powinien on mieć faktyczny dostęp do
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych w dniu, w 
którym zobowiązał się je dostarczyć, oraz 
metod zarządzania ryzykiem 
pozwalających ZAFI odpowiednio 
zarządzać ryzykiem związanym z dostawą 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych będących 

4. W momencie rozpoczęcia transakcji 
krótkiej sprzedaży AFI uczestniczący w 
krótkiej sprzedaży są w posiadaniu 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych. Państwa 
członkowskie dopilnowują wdrożenia 
przez ZAFI procedury zarządzania 
ryzykiem pozwalającej odpowiednio 
zarządzać ryzykiem związanym z dostawą 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych będących 
przedmiotem krótkiej sprzedaży.
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przedmiotem krótkiej sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

Niezabezpieczona krótka sprzedaż jest nadużyciem na rynku i powinna być zakazana.

Poprawka 637
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku ZAFI posługujących się 
techniką krótkiej sprzedaży w 
inwestycjach dokonywanych w imieniu 
AFI lub większej ich liczby, państwa 
członkowskie zapewniają stosowanie przez 
ZAFI procedur, zgodnie z którymi 
powinien on mieć faktyczny dostęp do 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych w dniu, w 
którym zobowiązał się je dostarczyć, oraz 
metod zarządzania ryzykiem 
pozwalających ZAFI odpowiednio 
zarządzać ryzykiem związanym z dostawą 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych będących 
przedmiotem krótkiej sprzedaży.

4. Niezabezpieczona krótka sprzedaż 
kapitałowych papierów wartościowych, w 
tym papierów wartościowych zamiennych 
na kapitałowe papiery wartościowe, jest 
zabroniona. Aby móc dostarczyć takie 
papiery wartościowe w dniu rozliczenia 
transakcji, sprzedawca zapewnia dostęp 
do papierów wartościowych mogących być 
przedmiotem pożyczki (i kontrolę nad tymi 
papierami wartościowymi) przed 
zawarciem transakcji krótkiej sprzedaży.

ZAFI biorące udział w krótkiej sprzedaży 
ujawniają właściwym organom państw 
członkowskich informacje na temat 
odnośnych pozycji krótkich. W skrajnych 
sytuacjach rynkowych właściwy organ 
państwa członkowskiego może zażądać od 
ZAFI zgłaszania wszystkich pozycji 
krótkich i pożyczonych papierów 
wartościowych.
Odpowiedni organ państwa 
członkowskiego udziela ESMA informacji 
dotyczących krótkiej sprzedaży.



AM\804981PL.doc 105/148 PE439.125v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Niezabezpieczona krótka sprzedaż prowadzi do transakcji celowo nieudanych, aby 
manipulować ceną papierów wartościowych, a tym samym czerpać korzyść z arbitrażu lub 
uniknąć kosztów finansowania zewnętrznego związanych z regularnymi transakcjami krótkiej 
sprzedaży. Niezabezpieczona krótka sprzedaż jest zakazana, gdyż stanowi wprowadzenie 
w błąd przez sprzedawcę co do własności akcji.

Poprawka 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo:

skreślony

a) wymogi dotyczące zarządzania 
ryzykiem, które powinien stosować ZAFI 
w zależności od ryzyka, które podejmuje w 
imieniu zarządzanego przez niego AFI; 
b) wszelkie ustalenia konieczne, aby ZAFI 
mógł zarządzać określonymi typami 
ryzyka związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym odpowiednie 
ograniczenia, które mogą być konieczne, 
aby chronić AFI przed niepotrzebną 
ekspozycją na ryzyko.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Środki wykonawcze zbędne. Prośba o horyzontalny środek w tym zakresie.
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Poprawka 639
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo: 

skreślony

a) wymogi dotyczące zarządzania 
ryzykiem, które powinien stosować ZAFI 
w zależności od ryzyka, które podejmuje w 
imieniu zarządzanego przez niego AFI; 
b) wszelkie ustalenia konieczne, aby ZAFI 
mógł zarządzać określonymi typami 
ryzyka związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym odpowiednie 
ograniczenia, które mogą być konieczne, 
aby chronić AFI przed niepotrzebną 
ekspozycją na ryzyko.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Uregulowanie krótkiej sprzedaży nie tylko w przypadku AFI, ale także innych uczestników 
rynku nieobjętych ZAFI w ramach środków horyzontalnych obejmujące wszystkich 
uczestników rynku nie powinno być objęte szczegółową dyrektywą taką jak niniejsza. W tym 
zakresie zarówno CESR, jak i IOSCO działają na rzecz wypracowania możliwych ram. 
Ponadto unikając podania definicji krótkiej sprzedaży, Komisja stwarza niedopuszczalny 
stopień niepewności prawnej. Artykuł 11 ust. 4 należy usunąć, a nie zmieniać zgodnie 
z sugestią sprawozdawcy w poprawkach 53, 54 i 55.
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Poprawka 640
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo: 

5. Komisja może podać – w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 49a, 49b i 
49c – środki określające bardziej 
szczegółowo wymogi dotyczące 
zarządzania ryzykiem, które powinien 
stosować ZAFI w zależności od ryzyka, 
które podejmuje w imieniu zarządzanego 
przez niego AFI. 

a) wymogi dotyczące zarządzania 
ryzykiem, które powinien stosować ZAFI 
w zależności od ryzyka, które podejmuje w 
imieniu zarządzanego przez niego AFI;

b) wszelkie ustalenia konieczne, aby ZAFI 
mógł zarządzać określonymi typami 
ryzyka związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym odpowiednie 
ograniczenia, które mogą być konieczne, 
aby chronić AFI przed niepotrzebną 
ekspozycją na ryzyko.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli powyższy artykuł zostanie zachowany, jest to właściwe sformułowanie zgodnie z nową 
procedurą komitetową.
Uczestnicy rynku poza ZAFI zajmują się krótką sprzedażą, należy zatem przyjąć horyzontalne 
podejście zapewniające jednakowe reguły gry i uniknięcie arbitrażu regulacyjnego.
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Poprawka 641
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszelkie ustalenia konieczne, aby ZAFI 
mógł zarządzać określonymi typami 
ryzyka związanymi z transakcjami krótkiej 
sprzedaży, w tym odpowiednie 
ograniczenia, które mogą być konieczne, 
aby chronić AFI przed niepotrzebną 
ekspozycją na ryzyko.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Po zakończeniu prac nad art. 17 należy wprowadzić zmiany wtórne.

Poprawka 642
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) niezabezpieczona krótka sprzedaż nie 
będzie dozwolona.

Or. en

Uzasadnienie

Transakcje krótkiej sprzedaży można uznać za narzędzia korekty rynku, podczas gdy 
niezabezpieczoną krótką sprzedaż – za czystą spekulację.
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Poprawka 643
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. ZAFI nie są zobowiązane do 
przestrzegania postanowień niniejszego 
artykułu w odniesieniu do wszystkich 
powiązanych AFI.

Or. en

Uzasadnienie

The provisions of this Article as a regulatory measure only really make sense in the context of 
the underlying portfolio of a master AIF – where the real portfolio risk arises – as opposed to 
the portfolio of a Feeder AIF, which consists primarily of shares or units in the underlying 
master AIF.

Accordingly, the investor protections that the provisions of this Article seek to achieve in 
relation to the measurement and monitoring of risks should be adequately covered at the level 
of the master AIF. It is not clear how matters such as investment due diligence and stress 
testing could sensibly take place at the Feeder AIF level, when in substance all that the 
Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF. Their application, even as a technical 
matter, would seem to devalue these measures.

Poprawka 644
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku każdego AFI, którym 
zarządza, ZAFI stosuje odpowiedni system 
zarządzania płynnością i przyjmuje 
procedury gwarantujące zgodność profilu 
płynności inwestycji AFI z 
obowiązującymi go wymogami. 

1. AFI charakteryzuje się odpowiednim 
zarządzaniem płynnością i zapewnia 
zgodność profilu płynności swoich 
inwestycji z obowiązującymi go 
wymogami. 

ZAFI przeprowadza regularnie testy 
skrajnych warunków, zarówno w 
warunkach normalnej płynności, jak i w 

ZAFI przeprowadza regularnie testy 
skrajnych warunków, zarówno w 
warunkach normalnej płynności, jak i w 
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nadzwyczajnych okolicznościach, oraz 
odpowiednio monitoruje ryzyko utraty 
płynności przez AFI. 

nadzwyczajnych okolicznościach, oraz 
odpowiednio monitoruje ryzyko utraty 
płynności przez AFI. Wyniki tych testów 
skrajnych warunków muszą być 
przekazywane właściwym organom.
Zamknięte AFI, które nie stosują dźwigni 
finansowej, są zwolnione z wymogów 
określonych w niniejszym ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

AFI musi charakteryzować się odpowiednim zarządzaniem płynnością. Organ nadzoru musi 
mieć dostęp do informacji dotyczących płynności.

Poprawka 645
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku każdego AFI, którym 
zarządza, ZAFI stosuje odpowiedni system 
zarządzania płynnością i przyjmuje 
procedury gwarantujące zgodność profilu 
płynności inwestycji AFI z 
obowiązującymi go wymogami. 

1. W przypadku każdego AFI, którym 
zarządza, ZAFI stosuje odpowiedni system 
zarządzania płynnością i przyjmuje 
procedury gwarantujące zgodność profilu 
płynności inwestycji AFI z 
obowiązującymi go wymogami, a także z 
charakterem danego AFI, horyzontem
inwestycyjnym oraz polityką dotyczącą 
umorzeń, określonymi w regulaminie 
funduszu lub w jego dokumentach 
założycielskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. zarządzanie ryzykiem.
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Poprawka 646
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI dopilnowuje, aby każdy 
zarządzany przez niego AFI posiadał 
politykę dotyczącą umorzeń, która jest 
zgodna z profilem płynności inwestycji 
AFI i która powinna być zapisana w 
regulaminie lub dokumentach 
założycielskich AFI.

2. ZAFI zapewnia spójność strategii 
inwestycyjnej, profilu płynności i polityki 
dotyczącej umorzeń w przypadku każdego 
zarządzanego przez niego AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją Komisji art. 12 ust. 2 nie uwzględnia szerokiego spektrum objętych 
produktów. Proponowana zmiana dopuszcza dostosowanie do wymogów poszczególnych 
produktów.

Poprawka 647
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI dopilnowuje, aby każdy 
zarządzany przez niego AFI posiadał 
politykę dotyczącą umorzeń, która jest 
zgodna z profilem płynności inwestycji 
AFI i która powinna być zapisana w 
regulaminie lub dokumentach 
założycielskich AFI.

2. ZAFI dopilnowuje, aby każdy 
zarządzany przez niego AFI posiadał profil
płynności inwestycji AFI, który odpowiada 
polityce dotyczącej umorzeń i który 
powinien być zapisany w regulaminie lub 
dokumentach założycielskich AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Profil płynności powinien odpowiadać polityce w zakresie umorzeń, a nie na odwrót. 
Umożliwia to także przestrzeganie przepisów przez różne typy funduszy.
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Poprawka 648
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo:

skreślony

a) wymogi dotyczące zarządzania 
płynnością, o których mowa w ust. 1 oraz
b) w szczególności wymogi dotyczące 
minimalnej płynności AFI, które 
dokonują umorzeń jednostek lub udziałów 
częściej niż co pół roku.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Środki wykonawcze zbędne.

Poprawka 649
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo:

skreślony

a) wymogi dotyczące zarządzania
płynnością, o których mowa w ust. 1 oraz
b) w szczególności wymogi dotyczące 
minimalnej płynności AFI, które 



AM\804981PL.doc 113/148 PE439.125v01-00

PL

dokonują umorzeń jednostek lub udziałów 
częściej niż co pół roku.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 12 wydaje się wystarczająco dokładny, aby zastąpić uprawnienie na poziomie 2.

Poprawka 650
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające bardziej szczegółowo:

3. Komisja może ustanowić w formie 
aktów delegowanych zgodnie z art. 49a, 
49b i 49c środki określające bardziej 
szczegółowo:

a) wymogi dotyczące zarządzania 
płynnością, o których mowa w ust. 1 oraz

a) wymogi dotyczące zarządzania 
płynnością, o których mowa w ust. 1 oraz

b) w szczególności wymogi dotyczące 
minimalnej płynności AFI, które dokonują 
umorzeń jednostek lub udziałów częściej 
niż co pół roku.

b) w szczególności wymogi dotyczące 
minimalnej płynności AFI, które dokonują 
umorzeń jednostek lub udziałów częściej 
niż co pół roku.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli powyższy artykuł zostanie zachowany, jest to właściwe sformułowanie zgodnie z nową 
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procedurą komitetową.

Poprawka 651
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. ZAFI nie są zobowiązane do 
przestrzegania postanowień niniejszego 
artykułu w odniesieniu do wszystkich 
powiązanych AFI, jeżeli postanowienia 
niniejszego artykułu są przestrzegane w 
odniesieniu do danego podstawowego 
AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Dla przypomnienia, przepisy niniejszego artykułu mają tak naprawdę sens jedynie 
w kontekście bazowego portfela podstawowego AFI w przeciwieństwie do powiązanego AFI. 
Nie jest na przykład jasne, jak opłacalne jest poddanie portfela testowi skrajnych warunków, 
czy też jak systemy zarządzania płynnością stosowałyby się w przypadku powiązanego AFI. 
Uwzględniliśmy jednak możliwość zastosowania omawianych przepisów, gdyby te same 
normy płynności nie zostały zastosowane na poziomie podstawowego AFI.

Poprawka 652
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do branżowych firm holdingowych, 
których udziały podlegają obrotowi na 
regulowanym rynku UE, jeżeli posiadają 
one udziały w swoich spółkach zależnych 
lub spółkach powiązanych w celu 
realizacji branżowej strategii biznesowej, i 
których głównym celem powstania nie jest 
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generowanie przychodów dla inwestorów 
poprzez zbycie w planowanym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Notowane na rynku regulowanym branżowe firmy holdingowe są podmiotami zamkniętymi. 
W związku z tym zawarte we wniosku wymogi dotyczące systemu zarządzania płynnością 
i polityki w zakresie umorzeń nie mają w tym przypadku znaczenia. Wspólnicy lub 
akcjonariusze notowanej na rynku regulowanym branżowej firmy holdingowej mogą 
odsprzedać na rynku swoje udziały.

Poprawka 653
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do ZAFI zarządzających AFI bez dźwigni 
finansowej i bez praw do umorzeń 
wykonywalnych przez okres pięciu lat od 
daty utworzenia każdego AFI, ani też do 
branżowych firm holdingowych, których 
udziały podlegają obrotowi na 
regulowanym rynku UE, jeżeli mają one 
udziały w swoich spółkach zależnych lub 
spółkach powiązanych w celu realizacji 
branżowej strategii biznesowej, i których 
głównym celem powstania nie jest 
generowanie przychodów dla inwestorów 
poprzez zbycie w planowanym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze kapitału prywatnego (private equity funds) są zwykle zamknięte i nie stosują 
dźwigni finansowej. Inwestorzy otrzymują zwrot funduszy dopiero po wycofaniu się 
z inwestycji. Środki pieniężne nie są przechowywane na rachunkach, ale wybierane jedynie 
w razie potrzeby dokonania inwestycji lub uiszczenia stałych opłat. W związku z tym zawarte 
we wniosku wymogi dotyczące systemu zarządzania płynnością i polityki w zakresie umorzeń 
nie mają w tym przypadku znaczenia. Istnieje również ograniczony rynek wtórny dla 
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inwestorów zmuszonych do sprzedaży swoich udziałów w funduszu. Wymiana środków 
pieniężnych i udziałów w funduszu następuje bezpośrednio między inwestorem sprzedającym 
i kupującym.

Poprawka 654
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Ustępy 1-3 nie mają zastosowania do 
zamkniętych AFI niestosujących dźwigni 
finansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie płynnością w odniesieniu do ewentualnych żądań umorzenia nie jest wymagane 
w przypadku funduszu zamkniętego, ponieważ inwestorzy nie są uprawnieni do realizacji 
inwestycji z aktywów funduszu. Jeżeli fundusz zamknięty stosuje dźwignię finansową, 
wyłączenie to nie powinno mieć zastosowania.

Poprawka 655
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13
Inwestycje w pozycje sekurytyzowane

skreślony

W celu zagwarantowania spójności 
międzysektorowej oraz uniknięcia 
rozbieżności interesów przedsiębiorstw, 
które opakowują pożyczki w formę 
zbywalnych papierów wartościowych i 
innych instrumentów finansowych 
(„inicjatorzy”), oraz ZAFI, którzy 
inwestują w te papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe w imieniu 
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AFI lub większej ich liczby, Komisja 
przyjmuje środki wykonawcze określające 
wymogi w następujących obszarach:
a) wymogi, które powinien spełnić 
inicjator, aby ZAFI wolno było 
inwestować w papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. w 
imieniu jednego AFI lub większej ich 
liczby, w tym wymogi gwarantujące 
utrzymanie przez inicjatora udziału 
gospodarczego netto w wysokości co 
najmniej 5 %;
b) wymogi jakościowe, które powinien 
spełnić ZAFI inwestujący w takie papiery 
wartościowe lub inne instrumenty 
finansowe w imieniu jednego AFI lub 
większej ich liczby.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł skutkuje dążeniem do nałożenia ograniczenia na portfel inwestycyjny 
samego AFI, wbrew wyraźnej intencji dyrektywy (patrz punkt 4 preambuły). Jest to również 
zgodne z opinią Europejskiego Banku Centralnego (z dnia 16 października 2009 r.).

Poprawka 656
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13
Inwestycje w pozycje sekurytyzowane

skreślony

W celu zagwarantowania spójności 
międzysektorowej oraz uniknięcia 
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rozbieżności interesów przedsiębiorstw, 
które opakowują pożyczki w formę 
zbywalnych papierów wartościowych i 
innych instrumentów finansowych 
(„inicjatorzy”), oraz ZAFI, którzy 
inwestują w te papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe w imieniu 
AFI lub większej ich liczby, Komisja 
przyjmuje środki wykonawcze określające 
wymogi w następujących obszarach:
a) wymogi, które powinien spełnić 
inicjator, aby ZAFI wolno było 
inwestować w papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. w 
imieniu jednego AFI lub większej ich 
liczby, w tym wymogi gwarantujące 
utrzymanie przez inicjatora udziału 
gospodarczego netto w wysokości co 
najmniej 5 %;
b) wymogi jakościowe, które powinien 
spełnić ZAFI inwestujący w takie papiery 
wartościowe lub inne instrumenty 
finansowe w imieniu jednego AFI lub 
większej ich liczby.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł skutkuje dążeniem do nałożenia ograniczenia na portfel inwestycyjny 
samego AFI, wbrew wyraźnej intencji dyrektywy. Jest to również zgodne z opinią 
Europejskiego Banku Centralnego (z dnia 16 października 2009 r.).
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Poprawka 657
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zagwarantowania spójności 
międzysektorowej oraz uniknięcia 
rozbieżności interesów przedsiębiorstw, 
które opakowują pożyczki w formę 
zbywalnych papierów wartościowych i 
innych instrumentów finansowych 
(„inicjatorzy”), oraz ZAFI, którzy 
inwestują w te papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe w imieniu AFI 
lub większej ich liczby, Komisja przyjmuje 
środki wykonawcze określające wymogi w 
następujących obszarach:

W celu zagwarantowania spójności 
międzysektorowej oraz uniknięcia 
rozbieżności interesów inicjatorów w 
rozumieniu art. 4 ust. 41 
dyrektywy2006/48/WE oraz ZAFI, którzy 
inwestują w te papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe w imieniu AFI 
lub większej ich liczby, Komisja przyjmuje 
środki wykonawcze określające wymogi w 
następujących obszarach:

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie i doprecyzowanie definicji.

Poprawka 658
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zagwarantowania spójności 
międzysektorowej oraz uniknięcia 
rozbieżności interesów przedsiębiorstw, 
które opakowują pożyczki w formę 
zbywalnych papierów wartościowych i 
innych instrumentów finansowych 
(„inicjatorzy”), oraz ZAFI, którzy 
inwestują w te papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe w imieniu AFI 
lub większej ich liczby, Komisja przyjmuje 
środki wykonawcze określające wymogi w 

W celu zagwarantowania spójności 
międzysektorowej oraz uniknięcia 
rozbieżności interesów inicjatorów w 
rozumieniu art. 4 ust. 41 
dyrektywy2006/48/WE oraz ZAFI, którzy 
inwestują w te papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe w imieniu AFI 
lub większej ich liczby, Komisja przyjmuje 
środki wykonawcze określające wymogi w 
następujących obszarach:



PE439.125v01-00 120/148 AM\804981PL.doc

PL

następujących obszarach:

Or. en

Uzasadnienie

Od inwestorów nie powinno się wymagać dopilnowywania, aby emitenci/ inicjatorzy 
zachowali w tym portfelu udział gospodarczy netto, gdyż obowiązek ten powinien być 
nakładany bezpośrednio na emitentów/ inicjatorów. AFI są uprawnione do powoływania się 
na oświadczenia emitenta/ inicjatora składane w trakcie całego okresu istnienia takich 
papierów wartościowych.

Poprawka 659
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zagwarantowania spójności 
międzysektorowej oraz uniknięcia 
rozbieżności interesów przedsiębiorstw, 
które opakowują pożyczki w formę 
zbywalnych papierów wartościowych i 
innych instrumentów finansowych 
(„inicjatorzy”), oraz ZAFI, którzy 
inwestują w te papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe w imieniu AFI 
lub większej ich liczby, Komisja przyjmuje 
środki wykonawcze określające wymogi w 
następujących obszarach:

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
odpowiednie kroki, aby zapewnić spójność 
międzysektorową oraz uniknąć 
rozbieżności interesów przedsiębiorstw, 
które „przepakowują” pożyczki w formę 
zbywalnych papierów wartościowych i 
innych instrumentów finansowych 
(„inicjatorzy”), oraz ZAFI, które inwestują 
w te papiery wartościowe lub inne 
instrumenty finansowe w imieniu AFI lub 
większej ich liczby. Komisja przyjmuje 
akty delegowane zgodnie z art. 49a, 49b i 
49c, które określają wymogi w 
następujących obszarach:

Or. en
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Poprawka 660
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymogi, które powinien spełnić 
inicjator, aby ZAFI wolno było 
inwestować w papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. w 
imieniu jednego AFI lub większej ich 
liczby, w tym wymogi gwarantujące 
utrzymanie przez inicjatora udziału 
gospodarczego netto w wysokości co 
najmniej 5 %;

a) wymogi, które powinien spełnić 
inicjator, aby ZAFI wolno było w imieniu 
jednego AFI lub większej ich liczby 
inwestować w papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r., w 
tym zobowiązanie inicjatora do: (1)
utrzymania udziału gospodarczego netto w 
wysokości co najmniej 5% w dowolnej 
takiej emisji papierów wartościowych oraz 
(2) oświadczenia w prospekcie emisyjnym 
lub innych dokumentach emisyjnych 
takich papierów wartościowych, że ma i 
będzie nadal utrzymywać taką wysokość 
udziału („oświadczenie inicjatora”); oraz

Or. en

Uzasadnienie

Od inwestorów nie powinno się wymagać dopilnowywania, aby emitenci/ inicjatorzy 
zachowali w tym portfelu udział gospodarczy netto, gdyż obowiązek ten powinien być 
nakładany bezpośrednio na emitentów/ inicjatorów. AFI są uprawnione do powoływania się 
na oświadczenia emitenta/ inicjatora składane w trakcie całego okresu istnienia takich 
papierów wartościowych.

Poprawka 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymogi, które powinien spełnić 
inicjator, aby ZAFI wolno było 
inwestować w papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. w 

a) wymogi, które powinien spełnić 
inicjator, aby ZAFI wolno było 
inwestować w papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. w 
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imieniu jednego AFI lub większej ich 
liczby, w tym wymogi gwarantujące 
utrzymanie przez inicjatora udziału 
gospodarczego netto w wysokości co 
najmniej 5 %;

imieniu jednego AFI lub większej ich 
liczby, w tym wymogi gwarantujące 
utrzymanie przez inicjatora udziału 
gospodarczego netto w wysokości co 
najmniej 10%;

Or. en

Poprawka 662
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymogi, które powinien spełnić 
inicjator, aby ZAFI wolno było 
inwestować w papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. w 
imieniu jednego AFI lub większej ich 
liczby, w tym wymogi gwarantujące 
utrzymanie przez inicjatora udziału 
gospodarczego netto w wysokości co 
najmniej 5 %;

a) wymogi, które powinien spełnić 
inicjator, aby ZAFI wolno było 
inwestować w papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. w 
imieniu jednego AFI lub większej ich 
liczby, w tym wymogi gwarantujące 
utrzymanie przez inicjatora udziału 
gospodarczego netto w wysokości co 
najmniej 10%;

Or. en

Uzasadnienie

Ułamek w wysokości 5% (wniosek COM) odpowiada rozporządzeniu w sprawie sekurytyzacji 
dla banków (dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (CRD) wobec banków). 
W przypadku bardziej ryzykownych AFI ułamek wynoszący 10% wydaje się bardziej 
odpowiedni dla akumulacji odnośnego ryzyka. Oprócz inicjatora i ZAFI środki wykonawcze 
powinny obejmować również same pożyczki „przepakowane” (zob. art. 13ba (nowy)).
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Poprawka 663
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymogi, które powinien spełnić 
inicjator, aby ZAFI wolno było 
inwestować w papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. w 
imieniu jednego AFI lub większej ich 
liczby, w tym wymogi gwarantujące 
utrzymanie przez inicjatora udziału 
gospodarczego netto w wysokości co 
najmniej 5 %;

a) wymogi, które powinien spełnić 
inicjator, aby ZAFI wolno było 
inwestować w papiery wartościowe lub 
inne instrumenty finansowe tego typu 
emitowane po dniu 1 stycznia 2011 r. w 
imieniu jednego AFI lub większej ich 
liczby, w tym wymogi gwarantujące 
utrzymanie przez inicjatora udziału 
gospodarczego netto w wysokości co 
najmniej 5%. ZAFI mają prawo 
powoływać się na pisemną deklarację 
inicjatora, że ma i zachowa udział 
gospodarczy netto;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje podział obowiązków między inicjatorem a ZAFI oraz podaje, w jakich 
okolicznościach ZAFI przeprowadził badanie due diligence.

Poprawka 664
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymogi jakościowe, które powinien 
spełnić ZAFI inwestujący w takie papiery 
wartościowe lub inne instrumenty 
finansowe w imieniu jednego AFI lub 
większej ich liczby.

b) wymogi jakościowe, które powinien 
spełnić ZAFI inwestujący w takie papiery 
wartościowe lub inne instrumenty 
finansowe w imieniu jednego AFI lub 
większej ich liczby.

Przy ustalaniu, czy inwestować w takie 
papiery wartościowe, AFI mają prawo 
powoływać się na oświadczenie inicjatora 
przez cały okres istnienia wszelkich takich 
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papierów wartościowych.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Środki te, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
przez uzupełnienie jej, przyjmuje się 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c.

Or. en

Uzasadnienie

Od inwestorów nie powinno się wymagać dopilnowywania, aby emitenci/ inicjatorzy 
zachowali w tym portfelu udział gospodarczy netto, gdyż obowiązek ten powinien być 
nakładany bezpośrednio na emitentów/ inicjatorów. AFI są uprawnione do powoływania się 
na oświadczenia emitenta/ inicjatora składane w trakcie całego okresu istnienia takich 
papierów wartościowych.

Poprawka 665
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wymogi przejrzystości, które muszą 
być spełnione w zakresie pożyczek 
„przepakowanych”.

Or. en

Uzasadnienie

Ułamek w wysokości 5 procent (wniosek COM) odpowiada rozporządzeniu w sprawie 
sekurytyzacji dla banków (dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (CRD) wobec 
banków). W przypadku bardziej ryzykownych AFI ułamek wynoszący 10 procent wydaje się 
bardziej odpowiedni dla akumulacji odnośnego ryzyka. Oprócz inicjatora i ZAFI środki 
wykonawcze powinny obejmować również same pożyczki „przepakowane”.
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Poprawka 666
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wymogi przejrzystości, które muszą 
być spełnione w zakresie pożyczek 
„przepakowanych”.

Or. en

Uzasadnienie

Ułamek w wysokości 5 procent (wniosek COM) odpowiada rozporządzeniu w sprawie 
sekurytyzacji dla banków (dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (CRD) wobec 
banków). W przypadku bardziej ryzykownych AFI ułamek wynoszący 10 procent wydaje się 
bardziej odpowiedni dla akumulacji odnośnego ryzyka. Oprócz inicjatora i ZAFI środki 
wykonawcze powinny obejmować również same pożyczki „przepakowane”.

Poprawka 667
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 49 ust. 3.

Komisja może ustanowić – w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 49a, 
49b i 49c – środki określające zachowanie 
przez inicjatora udziału gospodarczego 
netto w wysokości nie mniej niż 5%, a 
także wymogi jakościowe, jakie muszą 
spełnić ZAFI inwestujące w papiery 
wartościowe lub w inne produkty 
finansowe. 

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli powyższy artykuł zostanie zachowany, jest to właściwe sformułowanie zgodnie z nową 
procedurą komitetową.
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Poprawka 668
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Inwestycje na rynkach towarowych

AFI inwestujące na rynkach towarowych 
regularnie dostarczają ESMA informacji 
o swej bezpośredniej lub pośredniej 
pozycji na tych rynkach. Aby uniknąć 
wszelkich zakłóceń cen surowców ze 
względu na operacje wykonywane przez 
AFI, ESMA może nałożyć limity na 
pozycje zajmowane przez AFI na rynkach 
towarowych.
AFI mają zakaz bezpośredniego lub 
pośredniego inwestowania w towary rolne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uregulować zaangażowanie AFI na rynkach towarowych. AFI powinny mieć zakaz 
inwestowania w towary rolne.

Poprawka 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział III – Sekcja 2 – Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WYMOGI KAPITAŁOWE REZERWY NA POKRYCIE SZKÓD

Or. en
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Poprawka 670
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 skreślony
Kapitał założycielski i bieżący

Minimalna wysokość funduszy własnych 
ZAFI wynosi 125 000 EUR.
Jeżeli wartość portfeli AFI zarządzanych 
przez ZAFI przekracza 250 mln EUR, 
ZAFI podwyższa wysokość funduszy 
własnych o dodatkową kwotę równą 0,02 
% różnicy pomiędzy wartością portfeli 
ZAFI a kwotą 250 mln EUR.
Niezależnie od wymaganej wysokości 
funduszy określonej w akapicie pierwszym 
i drugim, wysokość funduszy własnych 
ZAFI nie może być nigdy niższa od kwoty 
wymaganej w art. 21 dyrektywy 
2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
adekwatności kapitałowej firm 
inwestycyjnych i instytucji kredytowych 
(wersja przeredagowana).
Na potrzeby akapitu pierwszego, drugiego 
i trzeciego, portfele ZAFI oznaczają 
następujące portfele:
a) portfele AFI zarządzane przez ZAFI, w 
tym portfele AFI, w przypadku których 
ZAFI powierzył wykonywanie jednej lub 
więcej funkcji innemu podmiotowi 
zgodnie z art. 18;
b) portfele AFI, którymi ZAFI zarządza w 
ramach powierzonych funkcji.

Or. de
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Poprawka 671
Wolf Klinz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Jeżeli dany AFI jest zarządzany 
samodzielnie, czyli jest uprawniony do 
pełnienia funkcji ZAFI, ten AFI ma 
kapitał założycielski w wysokości co 
najmniej 300 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z dyrektywą w sprawie przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Poprawka 672
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
ZAFI będący wewnętrznie zarządzanym 
AFI miał kapitał założycielski w 
wysokości co najmniej 300 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
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any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Poprawka 673
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalna wysokość funduszy własnych
ZAFI wynosi 125 000 EUR.

1. Państwa członkowskie wymagają, aby 
ZAFI powołany jako zewnętrzny 
zarządzający jednego lub więcej AFI miał 
kapitał założycielski w wysokości co 
najmniej 125 000 EUR, z uwzględnieniem 
dalszych ustępów.

Or. en

Uzasadnienie

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Poprawka 674
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalna wysokość funduszy własnych 
ZAFI wynosi 125 000 EUR.

1. Minimalna wysokość funduszy 
własnych ZAFI wynosi 75 000 EUR.
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Or. en

Uzasadnienie

Przybliża to wymóg kapitałowy do poziomu wymaganego przez dyrektywę w sprawie 
wymogów kapitałowych (CRD) i fundusze zajmujące wyłącznie pozycję długą (50 000 EUR 
kapitału podstawowego), choć go z tym poziomem nie zrównuje. ZAFI nie posiadają środków 
inwestorów, zatem ryzyko dla inwestorów jest minimalne. Niepotrzebnie wysokie wymogi 
kapitałowe wobec ZAFI będą tylko powstrzymywać nowe podmioty i pożądaną konkurencję.

Poprawka 675
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wartość portfeli AFI zarządzanych 
przez ZAFI przekracza 250 mln EUR, 
ZAFI podwyższa wysokość funduszy 
własnych o dodatkową kwotę równą 0,02 
% różnicy pomiędzy wartością portfeli 
ZAFI a kwotą 250 mln EUR.

2. Jeżeli wartość portfeli AFI zarządzanych 
przez ZAFI przekracza 250 mln EUR, 
ZAFI podwyższa wysokość funduszy 
własnych o dodatkową kwotę równą 0,02%
różnicy pomiędzy wartością portfeli ZAFI 
a kwotą 250 mln EUR; wymagana łączna 
wartość kapitału założycielskiego i kwoty 
dodatkowej nie przekracza jednak 10 mln 
EUR;

Or. en

Uzasadnienie

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Poprawka 676
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wartość portfeli AFI zarządzanych 
przez ZAFI przekracza 250 mln EUR, 
ZAFI podwyższa wysokość funduszy 
własnych o dodatkową kwotę równą 0,02 
% różnicy pomiędzy wartością portfeli 
ZAFI a kwotą 250 mln EUR.

2. Jeżeli wartość portfeli AFI zarządzanych 
przez ZAFI przekracza 150 mln EUR, 
ZAFI podwyższa wysokość funduszy 
własnych o dodatkową kwotę równą co 
najmniej 0,01% różnicy pomiędzy 
wartością portfeli ZAFI a kwotą 150 mln 
EUR;

Or. en

Uzasadnienie

Przybliża to wymóg kapitałowy do poziomu wymaganego przez dyrektywę w sprawie 
wymogów kapitałowych (CRD) i fundusze zajmujące wyłącznie pozycję długą (50 000 EUR 
kapitału podstawowego), choć go z tym poziomem nie zrównuje. ZAFI nie posiadają środków 
inwestorów, zatem ryzyko dla inwestorów jest minimalne. Niepotrzebnie wysokie wymogi 
kapitałowe wobec ZAFI będą tylko powstrzymywać nowe podmioty i pożądaną konkurencję.

Poprawka 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wartość portfeli AFI zarządzanych 
przez ZAFI przekracza 250 mln EUR, 
ZAFI podwyższa wysokość funduszy 
własnych o dodatkową kwotę równą 0,02 
% różnicy pomiędzy wartością portfeli 
ZAFI a kwotą 250 mln EUR.

2. Jeżeli wartość portfeli AFI zarządzanych 
przez ZAFI przekracza 250 mln EUR, 
ZAFI podwyższa wysokość funduszy 
własnych o dodatkową kwotę równą 
określonemu ułamkowi procentowemu
kwoty, o jaką wartość portfeli ZAFI
przekracza kwotę 250 mln EUR; 

Or. en

Uzasadnienie

Kapitał ZAFI musi być wystarczający do pokrycia potencjalnych obciążeń spowodowanych 
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jego odpowiedzialnością zawodową. Dokładna kwota musi być zgodna z jego rzeczywistym 
profilem ryzyka.

Poprawka 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli wartość portfeli AFI zarządzanych 
przez ZAFI przekracza 250 mln EUR, 
ZAFI podwyższa wysokość funduszy 
własnych o dodatkową kwotę równą 0,02 
% różnicy pomiędzy wartością portfeli 
ZAFI a kwotą 250 mln EUR.

2. Jeżeli wartość portfeli AFI zarządzanych 
przez ZAFI przekracza 250 mln EUR, 
ZAFI podwyższa wysokość funduszy 
własnych o dodatkową kwotę równą 0,02%
kwoty, o jaką wartość portfeli AFI 
zarządzanych przez ZAFI przekracza 
kwotę 250 mln EUR; 

Or. en

Poprawka 679
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od wymaganej wysokości 
funduszy określonej w akapicie pierwszym 
i drugim, wysokość funduszy własnych 
ZAFI nie może być nigdy niższa od kwoty 
wymaganej w art. 21 dyrektywy 
2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
adekwatności kapitałowej firm 
inwestycyjnych i instytucji kredytowych 
(wersja przeredagowana).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
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which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Poprawka 680
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszystkie ZAFI muszą mieć dostępne 
środki własne równe co najmniej kwocie 
wymaganej na mocy art. 21 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/49/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w 
sprawie adekwatności kapitałowej firm 
inwestycyjnych i instytucji kredytowych 
(wersja przekształcona)1;

Or. de

Uzasadnienie

1 Dz.U. L 17 z 30.6.2006, s. 201.

Poprawka 681
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby akapitu pierwszego, drugiego 
i trzeciego, portfele ZAFI oznaczają 

Na potrzeby akapitu pierwszego, drugiego 
i trzeciego, portfele ZAFI oznaczają 
następujące portfele, jednak z wyłączeniem 
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następujące portfele: wszystkich portfeli powiązanych AFI w 
zakresie, w jakim składają się one z 
udziałów lub jednostek uczestnictwa w 
podstawowym AFI:

Or. en

Uzasadnienie

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
counting” the portfolios of Feeder AIF (which in general will consist solely of shares or units 
in the relevant master AIF, along with any residual cash balances) the value of which is 
already accounted for in the portfolio of the relevant master AIF. The proposed amendment 
will only exempt units or shares from “double counting” to the extent that they would be 
counted anyway at the master AIF level. So the 15% that a Feeder AIF may invest other than 
in the master AIF will still count for the purposes of this Article. 

Poprawka 682
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby akapitu pierwszego, drugiego
i trzeciego, portfele ZAFI oznaczają 
następujące portfele:

4. Na potrzeby ust. 2 AFI zarządzane przez 
ZAFI, w tym AFI, w przypadku których 
ZAFI powierzył wykonywanie jednej lub 
więcej funkcji innemu podmiotowi zgodnie 
z art. 18, lecz z wyjątkiem portfeli AFI, 
którymi ZAFI zarządza w ramach 
powierzonych funkcji, oznaczają portfele 
ZAFI.

a) portfele AFI zarządzane przez ZAFI, w 
tym portfele AFI, w przypadku których 
ZAFI powierzył wykonywanie jednej lub 
więcej funkcji innemu podmiotowi zgodnie 
z art. 18;
b) portfele AFI, którymi ZAFI zarządza w 
ramach powierzonych funkcji.

Or. en
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Uzasadnienie

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Poprawka 683
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwo członkowskie może zezwolić 
ZAFI na to, aby nie uzupełniał funduszy 
do wysokości nieprzekraczającej 50% 
dodatkowej kwoty funduszy własnych, o 
której mowa w ust. 2, jeżeli ZAFI korzysta 
z gwarancji tej kwoty udzielonej przez 
instytucję kredytową lub zakład 
ubezpieczeń ze statutową siedzibą w 
państwie członkowskim lub w kraju 
trzecim, przy założeniu, że podmioty te są 
obowiązane do przestrzegania zasad 
ostrożnościowych uznawanych przez 
właściwe organy za równoważne zasadom 
ustanowionym w prawie unijnym.

Or. en

Uzasadnienie

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
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delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Poprawka 684
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą zwolnić 
ZAFI z obowiązku wniesienia funduszy do 
wysokości nieprzekraczającej 50% 
dodatkowej kwoty z funduszy własnych, 
określonej w ust. 2, jeżeli korzystają one z 
gwarancji w tej samej wysokości 
udzielonej przez instytucję kredytową lub 
zakład ubezpieczeń; statutowa siedziba 
instytucji kredytowej lub zakładu 
ubezpieczeń znajduje się w państwie 
członkowskim lub w kraju trzecim, o ile 
podmiot ten podlega zasadom 
ostrożnościowym uznawanym przez 
właściwe organy za równoważne zasadom 
ustanowionym w prawie unijnym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z dyrektywą w sprawie przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).
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Poprawka 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niezależnie od ust. 4 z obliczania 
wartości portfeli ZAFI wyłączone są 
portfele AFI, które spełniają poniższe 
kryteria: 
(i) nie stosują dźwigni finansowej; 
(ii) nie mają praw do umorzeń 
wykonywalnych przez okres pięciu lat od 
daty utworzenia każdego AFI; oraz
(iii) zgodnie ze swą strategią inwestycyjną 
i celami inwestowania nieczęsto dokonują 
inwestycji i zbycia. 
Państwa członkowskie wymagają, aby 
kapitał założycielski ZAFI zarządzającego 
jedynie AFI spełniającymi warunki 
określone w akapicie pierwszym wynosił 
co najmniej 50 000 EUR. 

Or. en

Poprawka 686
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Ustępy - 1, 1, 2, 4 i 4a nie mają 
zastosowania do ZAFI nieosiągających 
progu 500 mln EUR określonego w art. 2 
ust. 2 lit. a), które skorzystają z możliwości 
dobrowolnego wyboru jako ZAFI objęte 
zakresem niniejszej dyrektywy, jeżeli 
jedynie zarządzają AFI, które:
a) nie stosują dźwigni finansowej na 
poziomie danego AFI;
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b) nie mają praw do umorzeń 
wykonywalnych przez okres pięciu lat od 
daty początkowego zainwestowania w 
każdy AFI; oraz
c) zgodnie ze swą strategią inwestycyjną i 
celami inwestowania nieczęsto dokonują 
inwestycji i zbycia.
Państwa członkowskie wymagają, aby 
ZAFI spełniający warunki określone w 
akapicie pierwszym miał kapitał 
założycielski w wysokości co najmniej 
50 000 EUR.

Or. en

Poprawka 687
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ustępy 1-4 nie mają zastosowania do 
ZAFI jedynie zarządzających AFI, które:
a) nie stosują dźwigni finansowej;
b) nie mają praw do umorzeń 
wykonywalnych przez okres pięciu lat od 
daty utworzenia każdego AFI; oraz
c) zgodnie ze swą strategią inwestycyjną i 
celami inwestowania nieczęsto dokonują 
inwestycji i zbycia. 
Państwa członkowskie wymagają, aby 
kapitał założycielski ZAFI spełniającego 
warunki określone w akapicie pierwszym 
wynosił co najmniej 50 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze wymogi kapitałowe są inspirowane dyrektywą UCITS, która stosuje się do funduszy 
otwartych rozprowadzanych wśród społeczeństwa. Podejście to nie uwzględnia faktu, że 
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inwestorzy branżowi inwestujący w fundusze zamknięte nie są narażeni na takie samo ryzyko 
operacyjne, jak inwestorzy detaliczni inwestujący w fundusz otwarty, który wymaga 
aktywnego zarządzania.

Poprawka 688
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ustępy 1-4 nie mają zastosowania do 
ZAFI jedynie zarządzających AFI, które:
a) nie stosują dźwigni finansowej;
b) nie mają praw do umorzeń 
wykonywalnych przez okres pięciu lat od
daty utworzenia każdego AFI; oraz
c) zgodnie ze swą strategią inwestycyjną i 
celami inwestowania nieczęsto dokonują 
inwestycji i zbycia.
Państwa członkowskie wymagają, aby 
kapitał założycielski ZAFI spełniającego 
warunki określone w akapicie pierwszym
wynosił co najmniej 50 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze wymogi kapitałowe są inspirowane dyrektywą UCITS, która stosuje się do funduszy 
otwartych rozprowadzanych wśród społeczeństwa. Podejście to nie uwzględnia faktu, że 
inwestorzy branżowi inwestujący w fundusze zamknięte nie są narażeni na takie samo ryzyko 
operacyjne, jak inwestorzy detaliczni inwestujący w fundusz otwarty, który wymaga 
aktywnego zarządzania.
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Poprawka 689
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Powyższych ustępów nie stosuje się do 
ZAFI jedynie zarządzających AFI: 
a) które nie stosują dźwigni finansowej; 
b) które nie mają praw do umorzeń 
wykonywalnych przez okres pięciu lat od 
daty utworzenia każdego AFI; 
c) które mają stałe zobowiązania 
kapitałowe; 
d) w których opłaty są oparte na 
zobowiązaniach kapitałowych; 
e) w przypadku których inwestorzy mają 
prawo do zmiany ZAFI; 
f) jeżeli przepisy szczegółowe zawarte są w 
porozumieniu umownym dotyczącym 
likwidacji danego ZAFI, aby chronić 
inwestorów w okresie przejściowym.
Powyższych ustępów nie stosuje się 
również do portfeli powiązanego AFI, o 
ile składa się on z udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w podstawowym AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność dostosowania specyfiki profilu ryzyka inwestorów w poszczególnych AFI.
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Poprawka 690
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Powyższych ustępów nie stosuje się do 
ZAFI jedynie zarządzających AFI:
a) które nie stosują dźwigni finansowej;
b) które nie mają praw do umorzeń 
wykonywalnych przez okres pięciu lat od 
daty utworzenia każdego AFI;
c) które mają stałe zobowiązania 
kapitałowe;
d) w których opłaty są oparte na 
zobowiązaniach kapitałowych;
e) w przypadku których inwestorzy mają 
prawo do zmiany ZAFI; oraz
f) jeżeli przepisy szczegółowe zawarte są w 
porozumieniu umownym dotyczącym 
likwidacji danego ZAFI, aby chronić 
inwestorów w okresie przejściowym.

Or. en

Uzasadnienie

 Niniejsze wymogi kapitałowe są inspirowane dyrektywą UCITS, która stosuje się do funduszy 
otwartych rozprowadzanych wśród społeczeństwa. Podejście to nie uwzględnia faktu, że 
inwestorzy branżowi inwestujący w fundusze zamknięte nie są narażeni na takie samo ryzyko 
operacyjne, jak inwestorzy detaliczni inwestujący w fundusz otwarty, który wymaga 
aktywnego zarządzania.

Poprawka 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Powyższych ustępów nie stosuje się do 
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ZAFI jedynie zarządzających AFI:
a) które nie stosują dźwigni finansowej;
b) które nie mają praw do umorzeń 
wykonywalnych przez okres pięciu lat od 
daty utworzenia każdego AFI;
c) które mają stałe zobowiązania 
kapitałowe;
d) w których opłaty są oparte na 
zobowiązaniach kapitałowych;
e) w przypadku których inwestorzy mają 
prawo do zmiany ZAFI; oraz
f) jeżeli przepisy szczegółowe zawarte są w 
porozumieniu umownym dotyczącym 
likwidacji danego ZAFI, aby chronić 
inwestorów w okresie przejściowym.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze wymogi kapitałowe są inspirowane dyrektywą UCITS, która stosuje się do funduszy 
otwartych rozprowadzanych wśród społeczeństwa. W przypadku funduszy zamkniętych 
inwestorzy branżowi chronieni są innymi mechanizmami. Wyższy kapitał ZAFI nie zwiększa 
ochrony inwestorów. Inwestujący w fundusze private equity nie są narażeni na takie samo 
ryzyko operacyjne, jak inwestorzy detaliczni inwestujący w fundusz otwarty, który wymaga 
aktywnego zarządzania.

Poprawka 692
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do ZAFI zarządzających funduszami bez 
dźwigni finansowej i bez praw do umorzeń 
wykonywalnych przez okres pięciu lat od 
daty utworzenia każdego AFI, jeżeli 
dokonują one inwestycji private equity, 
ani do branżowych firm holdingowych, 
których udziały podlegają obrotowi na 
regulowanym rynku UE, jeżeli mają one 
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udziały w swoich spółkach zależnych lub 
spółkach powiązanych w celu realizacji 
branżowej strategii biznesowej, i których 
głównym celem powstania nie jest 
generowanie przychodów dla inwestorów
poprzez zbycie w planowanym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Listed industrial holding companies are closed-ended funds which do not grant their 
shareholders any redemption or repurchase rights. Further, these entities are the legal and 
beneficial owners of their assets. This gives them substantial capital resources to draw on to 
continue to discharge their regulatory obligations. Mechanisms already exist for the orderly 
wind-up of the company if required. This is governed by EU law. Private Equity funds are 
typically closed-ended funds which do not grant their investors any redemption rights. The 
management fees are predictable and based on commitments to the fund and not valuations. 
Funds to investors are only returned as and when investments in portfolio companies are 
exited. These companies are legal entities with their own boards and operating management. 
In addition fund documentation provides mechanisms for the orderly wind-up of a manager 
should that be required by the investors, who in such case will typically pay a break-fee equal 
to 12-18 months of management fees.

Poprawka 693
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4d. Niniejszy artykuł nie ma 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, i 
których głównym celem posiadania 
siedziby nie jest generowanie przychodów 
dla inwestorów poprzez zbycie w 
planowanym terminie.

Or. en
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Uzasadnienie

Notowane na rynku regulowanym branżowe firmy holdingowe to fundusze zamknięte, które 
nie dają swoim akcjonariuszom żadnych praw do umorzeń ani odkupu. Ponadto podmioty te 
są prawnymi właścicielami swoich aktywów i odsetek od tych aktywów. To daje im znaczne 
zasoby kapitału do wykorzystywania w celu dalszego wywiązywania się z obowiązków 
regulacyjnych. W razie potrzeby istnieją już mechanizmy uporządkowanej likwidacji firmy. 
Regulują to przepisy prawne UE.

Poprawka 694
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Bez uszczerbku dla ust. 1 ZAFI –
uprawniony już na mocy dyrektywy 
2004/39/WE i/ lub objęty wymogami 
kapitałowymi zgodnie z dyrektywą 
2006/49/WE lub dyrektywą 85/611/EWG –
nie musi spełniać dodatkowych wymogów 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele ZAFI upoważniono już na mocy dyrektywy w sprawie rynków instrumentów 
finansowych i podlegają one zasadom inwestycyjnych na mocy dyrektywy w sprawie 
wymogów kapitałowych i dyrektywy UCITS. Wymaganie od takich firm spełnienia 
dodatkowych wymagań na mocy ZAFI jest niepotrzebne i grozi potencjalnym powielaniem 
działań.

Poprawka 695
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4e. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do spółek zarządzających uprawnionych 
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na mocy dyrektywy 2009/65/WE, które 
również zarządzają AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Poprawka 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja przyjmuje akty delegowane 
ustanawiające zgodnie z profilem ryzyka 
danego AFI określony ułamek 
procentowy, który ustala się pomiędzy 1% 
a 5% jak w ust. 2, oraz określające 
wielkość aktywów, w które można 
inwestować fundusze własne.
Akty te, przeznaczone do zmiany innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Kapitał ZAFI musi być wystarczający do pokrycia potencjalnych obciążeń spowodowanych 
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jego odpowiedzialnością zawodową. Dokładna kwota musi być zgodna z jego rzeczywistym 
profilem ryzyka.

Poprawka 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Wysokość kwoty zainwestowanej przez 
ZAFI w zarządzanym przezeń AFI jest 
taka, aby w skali rocznej ZAFI miało 
ekspozycję ekonomiczną netto nie niższą 
niż określony ułamek procentowy 
całkowitej kwoty zainwestowanej w danym 
AFI przez wszystkich inwestorów. 

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI muszą dostosować swoje interesy do interesów swoich inwestorów. Dostosowanie 
zwykle występuje w postaci umów o podziale zysków. Ważne jest również dopilnowanie, aby 
ZAFI do pewnego stopnia odczuły spowodowane przez siebie straty. Przepis ten jest podobny 
do wymogu, aby banki zatrzymały 5% pożyczek, których są inicjatorami. Dokładny ułamek 
procentowy będzie uzależniony od profilu ryzyka danego AFI. 

Poprawka 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Komisja przyjmuje akty delegowane, 
ustalając wymogi w następujących 
obszarach: 
a) określony ułamek procentowy, który 
ZAFI ma zainwestować, ustalony między 
1% a 5% całkowitej kwoty zainwestowanej 
przez wszystkich inwestorów, zgodnie z 
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profilem ryzyka danego AFI; 
b) sposób, w jaki należy dokonać 
wyliczenia; 
c) procedura, jaką ma zastosować ZAFI, 
aby spełnić powyższe wymogi. 
Akty te, przeznaczone do zmiany innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI muszą dostosować swoje interesy do interesów swoich inwestorów. Dostosowanie 
zwykle występuje w postaci umów o podziale zysków. Ważne jest również dopilnowanie, aby 
ZAFI do pewnego stopnia odczuły spowodowane przez siebie straty. Przepis ten jest podobny 
do wymogu, aby banki zatrzymały 5% pożyczek, których są inicjatorami. Dokładny ułamek 
procentowy będzie uzależniony od profilu ryzyka danego AFI. 

Poprawka 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4d. Fundusze własne są inwestowane w 
aktywa płynne lub łatwo wymienialne na 
środki pieniężne w krótkim terminie i nie 
zawierają pozycji spekulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Kapitał ZAFI musi być wystarczający do pokrycia potencjalnych obciążeń spowodowanych 
jego odpowiedzialnością zawodową. Dokładna kwota musi być zgodna z jego rzeczywistym 
profilem ryzyka.
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