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Poprawka 700
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI stale korzystają z odpowiednich 
zasobów, które są niezbędne do 
właściwego wykonywania przez nie 
czynności zarządczych.

ZAFI stale korzystają z odpowiednich 
zasobów, które są niezbędne do 
właściwego zarządzania AFI.

Or. en

Poprawka 701
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI 
oraz wartości udziałów i jednostek 
uczestnictwa w AFI.

1. W odniesieniu do każdego 
zarządzanego przez siebie AFI ZAFI 
dopilnowuje:

a) aby przyjmowano i dokumentowano 
strategie wysokiego szczebla dotyczące 
wyceny aktywów posiadanych lub 
wykorzystywanych przez AFI;
b) aby obliczanie wartości aktywów AFI 
dokonywane było zgodnie z tymi 
strategiami albo przez taksatora 
niezależnego od ZAFI, albo przez ZAFI 
(w tym przypadku wycena i zarządzanie 
portfelem w ramach ZAFI są od siebie 
niezależni pod względem funkcjonalnym);
c) aby wartość aktywów AFI była 
obliczana z odpowiednią częstotliwością 



PE439.132v01-00 4/175 AM\805037PL.doc

PL

oraz aby wartość udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w AFI była obliczana za 
każdym razem, kiedy mogą one być 
emitowane lub umarzane, lub zanim to 
nastąpi; oraz
d) aby takie strategie wyceny były 
poddawane okresowym przeglądom i 
zmianom w celu zagwarantowania ich 
ciągłej odpowiedniości.

Or. en

Uzasadnienie

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Poprawka 702
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI 
oraz wartości udziałów i jednostek 
uczestnictwa w AFI.

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI stworzono 
odpowiednie i spójne procedury do celów 
właściwej wyceny aktywów AFI oraz 
obliczania wartości udziałów i jednostek 
uczestnictwa w AFI zgodnie z 
obowiązującymi standardami i zasadami 
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wyceny.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg wyznaczenia niezależnego taksatora jest kosztowny i niekonieczny, ponieważ w 
większości przypadków ZAFI ma najlepszą wiedzę na temat aktywów funduszu. Funkcja 
wyceny musi być jednak niezależna od funkcji zarządzania inwestycyjnego. W przypadku 
konkretnych aktywów (na przykład nieruchomości) niektóre państwa członkowskie wymagają 
wyznaczenia niezależnych taksatorów, którzy zachowują odpowiedzialność za wycenę 
aktywów, i takie praktyki powinny być nadal dozwolone zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI 
oraz wartości udziałów i jednostek 
uczestnictwa w AFI.

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI stworzono 
odpowiednie i spójne procedury, tak aby 
można było dokonać właściwej wyceny 
aktywów AFI oraz udziałów i jednostek 
uczestnictwa w AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy w fundusze private equity nie mają praw do umorzeń. Zarządzający nie są 
wynagradzani na podstawie wartości godziwej niezrealizowanych inwestycji, lecz są 
nagradzani za wyniki w postaci udziału w zrealizowanych zyskach. Inwestorzy i zarządzający 
muszą czekać do momentu zrealizowania wartości przez fundusz (w którym to momencie 
wartość ta jest pewna). Wycena aktywów private equity wymaga szczegółowej wiedzy z 
zakresu zarządzania i audytu. Dodatkowy koszt bez korzyści dla inwestorów.
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Poprawka 704
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI 
oraz wartości udziałów i jednostek 
uczestnictwa w AFI.

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI 
dokonywano odpowiednich, terminowych 
i spójnych wycen aktywów AFI, tak aby 
inwestorzy i inne zainteresowane strony 
mogli z łatwością ocenić wartość udziałów 
lub jednostek uczestnictwa w AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Wystarczający jest wymóg dokonywania właściwej wyceny dla zainteresowanych stron, w tym 
w szczególności inwestorów. Wyznaczanie formalnego i niezależnego taksatora jest 
niepotrzebne. Niniejsza poprawka określa ogólną zasadę, stanowiącą silne i wystarczające 
zobowiązanie.

Poprawka 705
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI oraz 
wartości udziałów i jednostek uczestnictwa 
w AFI. 

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, którego zadaniem 
jest ustalanie wartości aktywów nabytych 
przez AFI w sposób przejrzysty oraz 
wartości udziałów i jednostek uczestnictwa 
w AFI. 

Or. en

Uzasadnienie

Propozycje dotyczące wyceny byłyby trudne do zrealizowania i nie zawsze są konieczne dla 
lepszej ochrony inwestorów. W szczególności wymóg dokonywania wyceny wszystkich 
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aktywów za każdym razem, kiedy jednostki uczestnictwa w AFI są emitowane lub umarzane, 
jest często niemożliwy do zrealizowania i niekonieczny. Aktywa niektórych funduszy (np. 
nieruchomości) są generalnie bardzo stabilne, zatem codzienna wycena byłaby całkowicie 
zbyteczna. Ponadto codzienna wycena jest niemożliwa do przeprowadzenia w przypadku 
funduszy inwestujących na rynku nieruchomości i w żaden sposób nie zwiększyłoby to 
ochrony inwestorów. 

Poprawka 706
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI oraz 
wartości udziałów i jednostek uczestnictwa 
w AFI.

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, którego zadaniem 
jest ustalanie wartości aktywów nabytych 
przez AFI oraz wartości udziałów i 
jednostek uczestnictwa w AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Wycena jest już dokonywana przez niezależnych ekspertów w razie konieczności, kiedy 
wymagają tego okoliczności. Nie wszystkie aktywa wymagają niezależnej wyceny i wymaganie 
niezależnej wyceny we wszystkich przypadkach zwiększy koszty funduszy i zmniejszy zyski 
inwestorów.

Poprawka 707
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI oraz 

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, którego zadaniem 
jest ustalanie wartości aktywów nabytych 
przez AFI oraz wartości udziałów i 
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wartości udziałów i jednostek uczestnictwa 
w AFI.

jednostek uczestnictwa w AFI.

Or. en

Poprawka 708
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI 
oraz wartości udziałów i jednostek 
uczestnictwa w AFI.

1. W odpowiednich przypadkach ZAFI
zapewnia funkcjonalną niezależność 
funkcji wyceny od funkcji zarządzania 
portfelem, biorąc pod uwagę charakter, 
skalę i złożoność każdego zarządzanego 
przez niego AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że możliwa jest również wycena przez sam ZAFI.

Poprawka 709
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI 
oraz wartości udziałów i jednostek 
uczestnictwa w AFI.

1. W odpowiednich przypadkach ZAFI
zapewnia funkcjonalną niezależność 
funkcji wyceny od funkcji zarządzania 
portfelem, biorąc pod uwagę charakter, 
skalę i złożoność każdego zarządzanego 
przez niego AFI.

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz art. 16 zmienionej kompromisowej propozycji Prezydencji z dnia 15 grudnia 2009 r. 

Poprawka 710
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI 
oraz wartości udziałów i jednostek 
uczestnictwa w AFI.

1. W odpowiednich przypadkach ZAFI
zapewnia funkcjonalną niezależność
funkcji wyceny od funkcji zarządzania 
portfelem, biorąc pod uwagę charakter, 
skalę i złożoność każdego zarządzanego 
przez niego AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg wyznaczenia niezależnego taksatora jest kosztowny i niekonieczny, ponieważ w 
większości przypadków ZAFI ma najlepszą wiedzę na temat aktywów funduszu. Zadaniem 
ZAFI jest zapewnienie funkcjonalnej niezależności funkcji wyceny od funkcji zarządzania 
portfelem, biorąc pod uwagę charakter, skalę i złożoność każdego zarządzanego przez niego 
AFI.

Poprawka 711
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI 
oraz wartości udziałów i jednostek 
uczestnictwa w AFI.

1. W odpowiednich przypadkach ZAFI
zapewnia funkcjonalną niezależność 
funkcji wyceny od funkcji zarządzania 
portfelem, biorąc pod uwagę charakter, 
skalę i złożoność każdego zarządzanego 
przez niego AFI.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że możliwa jest również wycena przez sam ZAFI.

Poprawka 712
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI 
oraz wartości udziałów i jednostek 
uczestnictwa w AFI.

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI wartość
aktywów nabytych przez AFI oraz wartość
udziałów i jednostek uczestnictwa w AFI 
była oceniana w sposób spójny i 
niezależny pod względem funkcjonalnym. 
Każda osoba trzecia wyznaczona do tego 
zadania zapewnia niezależność tych 
funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli proces wyceny jest funkcjonalnie niezależny od zarządzania portfelem, powołanie 
taksatora zewnętrznego nie powinno być konieczne. Kwestią bardziej istotną niż rola 
taksatora jest spójność stosowanych metod, które z tego względu powinny być publikowane, 
szczególnie w przypadku aktywów, których wycena jest trudna.

Poprawka 713
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 

1. ZAFI dopilnowuje, aby – w przypadku 
gdy sam dokonuje wyceny zarządzanego 
przez siebie AFI – funkcja wyceny była 
niezależna od funkcji zarządzania 
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wartości aktywów nabytych przez AFI 
oraz wartości udziałów i jednostek 
uczestnictwa w AFI.

inwestycyjnego. Każda osoba trzecia 
powołana do dokonania wyceny również 
zapewnia niezależność tych funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

„Wycena” dotyczy wartości aktywów będących w posiadaniu funduszu oraz wartości 
funduszu. Ramy regulacyjne dotyczące wyceny funduszy muszą uwzględniać cechy tych 
różnych poziomów wyceny. Wymogi dotyczące wyceny aktywów różnią się znacznie w 
zależności od samego charakteru danych aktywów, począwszy od aktywów płynnych, 
wycenianych na podstawie odpowiednich notowań, a skończywszy na aktywach niepłynnych, 
wymagających specjalnie dostosowanych procesów wyceny. Wyceny może dokonać sama 
firma zarządzająca lub depozytariusz.

Poprawka 714
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI oraz 
wartości udziałów i jednostek uczestnictwa 
w AFI.

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI istniał
wyceniający, który jest niezależny pod 
względem funkcjonalnym od ZAFI i 
którego zadaniem jest ustalanie wartości 
aktywów nabytych przez AFI oraz wartości 
udziałów i jednostek uczestnictwa w AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Wymaganie od ZAFI, aby zawsze wyznaczał niezależnego wyceniającego, jest niepraktyczne. 
Wyceniający powinni być jednak niezależni pod względem funkcjonalnym. 
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Poprawka 715
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI oraz 
wartości udziałów i jednostek uczestnictwa 
w AFI.

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od funkcji zarządczej ZAFI i którego 
zadaniem jest ustalanie wartości aktywów 
nabytych przez AFI oraz wartości udziałów 
i jednostek uczestnictwa w AFI zgodnie z 
obowiązującymi w całej UE wytycznymi 
dotyczącymi wyceny opracowanymi przez 
ESMA.

W tym celu ZAFI gwarantuje wyznaczenie 
wykwalifikowanego taksatora, 
odpowiednio wyposażonego do celów 
wyceny i zatwierdzonego przez ESMA.

Or. en

Uzasadnienie

 Przeprowadzenie solidnej i przejrzystej wyceny wymaga procedur na poziomie całej UE oraz 
spójnej jakości niezależnej wyceny. Niedawno ustanowiony Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (ESMA) wydaje się właściwą instytucją do dokonywania 
certyfikacji taksatorów, opracowywania wytycznych dotyczących wyceny oraz kontroli ich 
stosowania.

Poprawka 716
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od ZAFI i którego zadaniem jest ustalanie 
wartości aktywów nabytych przez AFI oraz 

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI został 
wyznaczony taksator, który jest niezależny 
od funkcji zarządczej ZAFI i którego 
zadaniem jest ustalanie wartości aktywów 
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wartości udziałów i jednostek uczestnictwa 
w AFI.

nabytych przez AFI oraz wartości udziałów 
i jednostek uczestnictwa w AFI zgodnie z 
obowiązującymi w całej UE wytycznymi 
dotyczącymi wyceny opracowanymi przez 
ESMA.

W tym celu ZAFI gwarantuje wyznaczenie 
wykwalifikowanego taksatora, 
odpowiednio wyposażonego do celów 
wyceny i zatwierdzonego przez ESMA.

Or. en

Poprawka 717
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI dopilnowuje, aby – w przypadku gdy 
sam dokonuje wyceny zarządzanego przez 
siebie AFI – funkcja wyceny była 
niezależna od funkcji zarządzania 
inwestycyjnego. Każda osoba trzecia 
powołana do dokonania wyceny również 
zapewnia niezależność tych funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg wyznaczenia niezależnego taksatora jest kosztowny i niekonieczny, ponieważ w 
większości przypadków ZAFI ma najlepszą wiedzę na temat aktywów funduszu. Funkcja 
wyceny musi być jednak niezależna od funkcji zarządzania inwestycyjnego. W przypadku 
konkretnych aktywów (na przykład nieruchomości) niektóre państwa członkowskie wymagają 
wyznaczenia niezależnych taksatorów, którzy zachowują odpowiedzialność za wycenę 
aktywów, i takie praktyki powinny być nadal dozwolone zgodnie z prawem krajowym.
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Poprawka 718
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 
najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wystarczający jest wymóg dokonywania właściwej wyceny dla zainteresowanych stron, w tym 
w szczególności inwestorów. Wyznaczanie formalnego i niezależnego taksatora jest 
niepotrzebne. Niniejsza poprawka określa ogólną zasadę, stanowiącą silne i wystarczające 
zobowiązanie.

Poprawka 719
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 
najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
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particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Poprawka 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 
najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy w fundusze private equity nie mają prawa do umorzeń. Zarządzający nie są 
wynagradzani na podstawie wartości godziwej niezrealizowanych inwestycji, lecz są 
nagradzani za wyniki w postaci udziału w zrealizowanych zyskach. Inwestorzy i zarządzający 
muszą czekać do momentu zrealizowania wartości przez fundusz (w którym to momencie 
wartość ta jest pewna). Wycena aktywów private equity wymaga szczegółowej wiedzy z 
zakresu zarządzania i audytu. Dodatkowy koszt bez korzyści dla inwestorów.
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Poprawka 721
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 
najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

ZAFI dba o to, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI stworzono 
odpowiednie i spójne procedury, tak aby 
można było dokonać właściwej wyceny 
aktywów AFI oraz obliczyć – i w 
odpowiednich przypadkach opublikować –
wartość udziałów i jednostek uczestnictwa 
w AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg wyznaczenia niezależnego taksatora jest kosztowny i niekonieczny, ponieważ w 
większości przypadków ZAFI ma najlepszą wiedzę na temat aktywów funduszu. Zadaniem 
ZAFI jest zapewnienie funkcjonalnej niezależności funkcji wyceny od funkcji zarządzania 
portfelem, biorąc pod uwagę charakter, skalę i złożoność każdego zarządzanego przez niego 
AFI.

Poprawka 722
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 
najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

ZAFI dba o to, aby aktywa AFI były 
wyceniane z odpowiednią częstotliwością 
w odniesieniu do aktywów bazowych 
posiadanych przez fundusz. Jeżeli AFI 
inwestował w aktywa nieruchome, można 
wziąć pod uwagę cechy charakterystyczne 
tych aktywów. ZAFI zapewnia również 
możliwość wyceniania udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI w 
dowolnym momencie, kiedy jest to 
potrzebne do umorzenia lub emisji.
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Or. en

Uzasadnienie

Propozycje dotyczące wyceny byłyby trudne do zrealizowania i nie zawsze są konieczne dla 
lepszej ochrony inwestorów. W szczególności wymóg dokonywania wyceny wszystkich 
aktywów za każdym razem, kiedy jednostki uczestnictwa w AFI są emitowane lub umarzane, 
jest często niemożliwy do zrealizowania i niekonieczny. Aktywa niektórych funduszy (np. 
nieruchomości) są generalnie bardzo stabilne, zatem codzienna wycena byłaby całkowicie 
zbyteczna. Ponadto codzienna wycena jest niemożliwa do przeprowadzenia w przypadku 
funduszy inwestujących na rynku nieruchomości i w żaden sposób nie zwiększyłoby to 
ochrony inwestorów. 

Poprawka 723
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 
najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

ZAFI dba o to, aby aktywa AIF były 
wyceniane z odpowiednią częstotliwością 
w odniesieniu do aktywów bazowych 
posiadanych przez fundusz. Jeżeli AIF 
inwestował w aktywa nieruchome, można 
wziąć pod uwagę cechy charakterystyczne 
tych aktywów. ZAFI zapewnia również 
możliwość wyceniania udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI w 
dowolnym momencie, kiedy jest to 
potrzebne do umorzenia lub emisji.

Or. en

Poprawka 724
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 

Wykorzystywane procedury wyceny 
gwarantują wycenę aktywów, udziałów 
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najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

lub jednostek uczestnictwa co najmniej raz 
do roku. Jeżeli AFI jest funduszem 
otwartym, wyceny takie przeprowadzane 
są z odpowiednią częstotliwością, która 
uwzględnia cechy aktywów bazowych 
posiadanych przez fundusz oraz jego 
politykę w zakresie emisji i umorzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz art. 16 zmienionej kompromisowej propozycji Prezydencji z dnia 15 grudnia 2009 r. 

Poprawka 725
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co
najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

Wykorzystywane procedury wyceny 
gwarantują wycenę aktywów, udziałów 
lub jednostek uczestnictwa co najmniej raz 
do roku. Jeżeli AFI jest funduszem 
otwartym, wyceny takie przeprowadzane 
są z odpowiednią częstotliwością, która 
uwzględnia cechy aktywów bazowych 
posiadanych przez fundusz oraz jego 
politykę w zakresie emisji i umorzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że możliwa jest również wycena przez samego ZAFI.
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Poprawka 726
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 
najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

Wykorzystywane procedury wyceny 
gwarantują wycenę aktywów, udziałów 
lub jednostek uczestnictwa co najmniej raz 
do roku. Jeżeli AFI jest funduszem 
otwartym, wyceny takie przeprowadzane 
są z odpowiednią częstotliwością, która 
uwzględnia cechy aktywów bazowych 
posiadanych przez fundusz oraz jego 
politykę w zakresie emisji i umorzeń. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że możliwa jest również wycena przez sam ZAFI.

Poprawka 727
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 
najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

Wykorzystywane procedury wyceny 
gwarantują wycenę aktywów, udziałów i 
jednostek uczestnictwa co najmniej raz do 
roku oraz za każdym razem, gdy udziały 
lub jednostki uczestnictwa w AFI są 
emitowane lub umarzane, jeżeli ma to 
miejsce częściej niż raz do roku, lecz 
jedynie wówczas, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa mają zostać wyemitowane 
lub umorzone po cenie obliczonej w 
odniesieniu do wartości aktywów netto na 
jednostkę lub udział.

Or. en
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Uzasadnienie

Zamknięte AFI mogą od czasu do czasu emitować lub wykupować udziały. Dokonuje się to 
jednak z reguły po aktualnych cenach rynkowych. W takich przypadkach nie ma potrzeby 
wyceniania aktywów AFI. Wycenę należy ograniczyć do przypadków, kiedy udziały mają 
zostać wyemitowane lub umorzone po cenie bezpośrednio związaną z wartością aktywów 
netto.

Poprawka 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 
najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 
najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane albo uiszczane są opłaty za 
zarządzanie (jeżeli opłaty takie oparte są w 
całości lub części na wartości tych 
aktywów), jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona inwestorów wymaga dokonywania wyceny z odpowiednią częstotliwością, zwłaszcza 
w sytuacjach, kiedy emitowanie i umarzanie udziałów lub jednostek uczestnictwa nie odbywa 
się często.

Poprawka 729
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 

ZAFI dba o to, aby aktywa AFI, którymi 
zarządza, były wyceniane z odpowiednią 
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najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

częstotliwością i co najmniej raz do roku, a
udziały lub jednostki uczestnictwa w AFI 
były wyceniane za każdym razem, kiedy 
mogą być emitowane lub umarzane.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg wyznaczenia niezależnego taksatora jest kosztowny i niekonieczny, ponieważ w 
większości przypadków ZAFI ma najlepszą wiedzę na temat aktywów funduszu. Funkcja 
wyceny musi być jednak niezależna od funkcji zarządzania inwestycyjnego. W przypadku 
konkretnych aktywów (na przykład nieruchomości) niektóre państwa członkowskie wymagają 
wyznaczenia niezależnych taksatorów, którzy zachowują odpowiedzialność za wycenę 
aktywów, i takie praktyki powinny być nadal dozwolone zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka 730
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 
najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

Aktywa, udziały i jednostki uczestnictwa 
muszą być wyceniane z odpowiednią 
częstotliwością i co najmniej raz do roku 
oraz za każdym razem, gdy udziały lub 
jednostki uczestnictwa w AFI mogą być
emitowane lub umarzane.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli proces wyceny jest funkcjonalnie niezależny od zarządzania portfelem, powołanie 
taksatora zewnętrznego nie powinno być konieczne. Kwestią bardziej istotną niż rola 
taksatora jest spójność stosowanych metod, które z tego względu powinny być publikowane, 
szczególnie w przypadku aktywów, których wycena jest trudna.
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Poprawka 731
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taksator dba o to, aby aktywa, udziały i 
jednostki uczestnictwa były wyceniane co 
najmniej raz do roku oraz za każdym 
razem, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI są emitowane lub 
umarzane, jeżeli ma to miejsce częściej niż 
raz do roku.

2. ZAFI dba o to, aby aktywa AFI, 
którymi zarządza, były wyceniane z 
odpowiednią częstotliwością i co najmniej 
raz do roku, a udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI były wyceniane za 
każdym razem, kiedy są emitowane lub 
umarzane.

Or. en

Uzasadnienie

„Wycena” dotyczy wartości aktywów będących w posiadaniu funduszu oraz wartości 
funduszu. Ramy regulacyjne dotyczące wyceny funduszy muszą uwzględniać cechy tych 
różnych poziomów wyceny. Wymogi dotyczące wyceny aktywów różnią się znacznie w 
zależności od samego charakteru danych aktywów, począwszy od aktywów płynnych, 
wycenianych na podstawie odpowiednich notowań, a skończywszy na aktywach niepłynnych, 
wymagających specjalnie dostosowanych procesów wyceny. Wyceny może dokonać sama 
firma zarządzająca lub depozytariusz.

Poprawka 732
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli AFI jest funduszem private equity, 
okresowa wycena jest opcjonalna. 
Częstotliwość dokonywania wyceny jest 
zgodna z regulaminem AFI, przy czym 
wycena musi zostać przeprowadzona za 
każdym razem, gdy udziały lub jednostki 
uczestnictwa są emitowane lub umarzane.

Or. en
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Poprawka 733
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. ZAFI ponosi odpowiedzialność za 
właściwą wycenę aktywów AFI, jak 
również za obliczenie wartości netto 
aktywów AFI oraz publikację tej wartości. 
Odpowiedzialności ZAFI nie zmienia fakt 
powierzenia przez niego stronie trzeciej 
któregokolwiek z zadań związanych z 
wyceną AFI.
Wszystkie wyceny, czy to dokonywane 
przez ZAFI, czy też przez podmiot 
zewnętrzny, podlegają nadzorowi i 
kontroli depozytariusza AFI.

Or. en

Poprawka 734
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. ZAFI ponosi odpowiedzialność za 
prawidłową wycenę aktywów AFI oraz za 
obliczanie wartości netto aktywów AFI. 
Na tę odpowiedzialność nie wpływa 
powierzenie takich funkcji osobie trzeciej.
W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa 
członkowskie mogą zezwolić na 
powierzenie osobie trzeciej niektórych lub 
wszystkich funkcji związanych z wyceną 
zgodnie z prawem krajowym państwa 
członkowskiego, w którym AFI ma 
siedzibę.

Or. en
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Uzasadnienie

ZAFI ponosi odpowiedzialność za funkcję wyceny, chyba że państwa członkowskie zezwolą na 
powierzenie niektórych lub wszystkich funkcji związanych z wyceną osobie trzeciej. Jest to 
zgodne z yrektywą w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS) oraz istniejącymi praktykami w odniesieniu do AFI.

Poprawka 735
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. ZAFI oraz depozytariusz dbają o 
właściwą wycenę aktywów AFI oraz 
prawidłowe obliczenie wartości aktywów 
netto AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość aktywów netto AFI stanowi kluczową informację dla wszystkich inwestorów, ZAFI i 
depozytariusza. Aby dostarczyć inwestorom prawidłowej informacji na temat wartości 
aktywów netto, ZAFI i depozytariusz muszą dobrze ze sobą współpracować i skutecznie 
kontrolować się nawzajem w ramach tego procesu.

Poprawka 736
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. ZAFI ponosi odpowiedzialność za 
prawidłową wycenę aktywów AFI oraz za 
obliczanie wartości netto aktywów AFI.  
Na tę odpowiedzialność nie wpływa 
powierzenie takich funkcji osobie trzeciej.

Or. en
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Poprawka 737
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. ZAFI ponosi odpowiedzialność za 
prawidłową wycenę aktywów AFI oraz za 
obliczanie wartości netto aktywów AFI.  
Na tę odpowiedzialność nie wpływa 
powierzenie takich funkcji osobie trzeciej.

Or. en

Poprawka 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI dopilnowuje, aby taksator 
dysponował odpowiednimi, spójnymi 
procedurami do celów wyceny aktywów 
AFI, które są zgodne z obowiązującymi 
standardami i zasadami wyceny i 
pozwalają ustalić wartość aktywów netto 
przypadającą na udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Konsekwencja zmian w ust. 1. Niezależny taksator nie jest odpowiednim rozwiązaniem dla 
funduszy private equity, w przypadku których wycena nie ma konsekwencji pieniężnych. 
Inwestorzy i zarządzający muszą czekać do momentu zrealizowania wartości przez fundusz (w 
którym to momencie wartość ta jest pewna). Wycena aktywów private equity wymaga 
szczegółowej wiedzy z zakresu zarządzania i audytu. Dodatkowy koszt bez korzyści dla 
inwestorów.



PE439.132v01-00 26/175 AM\805037PL.doc

PL

Poprawka 739
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI dopilnowuje, aby taksator 
dysponował odpowiednimi, spójnymi 
procedurami do celów wyceny aktywów 
AFI, które są zgodne z obowiązującymi 
standardami i zasadami wyceny i 
pozwalają ustalić wartość aktywów netto 
przypadającą na udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step.Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing.We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Poprawka 740
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI dopilnowuje, aby taksator 
dysponował odpowiednimi, spójnymi 

skreślony
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procedurami do celów wyceny aktywów 
AFI, które są zgodne z obowiązującymi 
standardami i zasadami wyceny i 
pozwalają ustalić wartość aktywów netto 
przypadającą na udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wynika z umieszczenia tego ustępu a poprawce do art. 16 ust. 1 lit. a) (nowa).

Poprawka 741
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI dopilnowuje, aby taksator 
dysponował odpowiednimi, spójnymi 
procedurami do celów wyceny aktywów 
AFI, które są zgodne z obowiązującymi
standardami i zasadami wyceny i 
pozwalają ustalić wartość aktywów netto 
przypadającą na udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI.

2. ZAFI dopilnowuje, aby każdy AFI 
posiadał opublikowaną metodologię 
wyceny lub politykę księgową 
odpowiednią dla aktywów AFI i spójną z 
istniejącymi ogólnie akceptowanymi 
standardami rachunkowości, standardami 
i zasadami wyceny, aby można było ustalić 
godziwą wartość aktywów netto 
przypadającą na udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg niezależnej wyceny udziałów lub jednostek uczestnictwa w AFI, które podlegają 
obrotowi publicznemu, jest niekonieczne, ponieważ ich wartość określa rynek. Wyznaczenie 
zewnętrznego podmiotu wyceniającego nie jest konieczne, jeżeli aktywa AFI podlegają 
obrotowi na rynkach publicznych, i nie powinno być obowiązkowe w przypadku aktywów 
nienotowanych, pod warunkiem, że istnieją zabezpieczenia niezależności funkcjonalnej 
między wyceną a zarządzaniem portfelem, a w odpowiednich przypadkach niezależny nadzór 
przez audytora zewnętrznego.
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Poprawka 742
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI dopilnowuje, aby taksator 
dysponował odpowiednimi, spójnymi 
procedurami do celów wyceny aktywów 
AFI, które są zgodne z obowiązującymi 
standardami i zasadami wyceny i 
pozwalają ustalić wartość aktywów netto 
przypadającą na udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI. 

2. ZAFI dopilnowuje, aby istniały
odpowiednie i spójne procedury do celów 
wyceny aktywów AFI, które są zgodne z 
obowiązującymi standardami i zasadami 
wyceny i pozwalają ustalić wartość 
aktywów netto przypadającą na udziały lub 
jednostki uczestnictwa w AFI. 
Odpowiedzialność za wycenę aktywów lub 
wyliczenie wartości netto aktywów AFI
spoczywa na ZAFI i nie ma na nią 
wpływu przekazanie takich funkcji osobie 
trzeciej.

Or. en

Poprawka 743
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI dopilnowuje, aby taksator 
dysponował odpowiednimi, spójnymi 
procedurami do celów wyceny aktywów 
AFI, które są zgodne z obowiązującymi 
standardami i zasadami wyceny i 
pozwalają ustalić wartość aktywów netto 
przypadającą na udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI.

2. Stosowane procedury wyceny 
gwarantują wycenę aktywów, udziałów 
lub jednostek uczestnictwa co najmniej 
raz do roku. Jeżeli AFI jest funduszem 
otwartym, wyceny takie przeprowadzane 
są z odpowiednią częstotliwością, która 
uwzględnia cechy aktywów bazowych 
posiadanych przez fundusz oraz jego 
politykę w zakresie emisji i umorzeń.
W przypadku wykorzystania zewnętrznego 
podmiotu wyceniającego ZAFI musi być 
w stanie wykazać, że taka osoba trzecia 
posiada kwalifikacje i zdolność do 
wykonywania odnośnych funkcji, że 
została ona wybrana przy zachowaniu 
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należytej staranności oraz że ZAFI może 
skutecznie kontrolować w dowolnym 
czasie działalność tego zewnętrznego 
podmiotu wyceniającego. Wykorzystanie 
zewnętrznego podmiotu wyceniającego nie 
uniemożliwia ZAFI skutecznego nadzoru, 
a w szczególności nie może uniemożliwiać 
działania ZAFI lub zarządzania AFI w 
sposób najkorzystniejszy dla inwestorów. 
Jeżeli zewnętrzny podmiot wyceniający 
nie jest wykorzystywany, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć na ZAFI wymóg weryfikacji jego 
procedur wyceny przez zewnętrzny 
podmiot wyceniający lub w odpowiednich 
przypadkach przez audytora. Rodzime 
państwo członkowskie może również objąć 
wszystkie wyceny, niezależnie od tego, czy 
przeprowadzane one są przez ZAFI, czy 
też przez podmiot zewnętrzny, wymogiem 
nadzoru przez depozytariusza.

Or. en

Poprawka 744
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI dopilnowuje, aby taksator 
dysponował odpowiednimi, spójnymi 
procedurami do celów wyceny aktywów 
AFI, które są zgodne z obowiązującymi 
standardami i zasadami wyceny i 
pozwalają ustalić wartość aktywów netto 
przypadającą na udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI.

2. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI stworzono 
odpowiednie i spójne procedury, tak aby 
można było dokonać właściwej wyceny 
aktywów AFI oraz obliczyć – i w 
odpowiednich przypadkach opublikować –
wartość udziałów i jednostek uczestnictwa 
w AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że możliwa jest również wycena przez sam ZAFI.
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Poprawka 745
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI dopilnowuje, aby taksator 
dysponował odpowiednimi, spójnymi 
procedurami do celów wyceny aktywów 
AFI, które są zgodne z obowiązującymi 
standardami i zasadami wyceny i 
pozwalają ustalić wartość aktywów netto 
przypadającą na udziały lub jednostki 
uczestnictwa w AFI.

2. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI stworzono 
odpowiednie i spójne procedury do celów
właściwej wyceny aktywów AFI oraz 
obliczania wartości udziałów i jednostek 
uczestnictwa w AFI zgodnie z 
obowiązującymi standardami i zasadami 
wyceny.

Or. en

Uzasadnienie

„Wycena” dotyczy wartości aktywów będących w posiadaniu funduszu oraz wartości 
funduszu. Ramy regulacyjne dotyczące wyceny funduszy muszą uwzględniać cechy tych 
różnych poziomów wyceny. Wymogi dotyczące wyceny aktywów różnią się znacznie w 
zależności od samego charakteru danych aktywów, począwszy od aktywów płynnych, 
wycenianych na podstawie odpowiednich notowań, a skończywszy na aktywach niepłynnych, 
wymagających specjalnie dostosowanych procesów wyceny. Wyceny może dokonać sama 
firma zarządzająca lub depozytariusz.

Poprawka 746
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI dopilnowuje, aby taksator 
dysponował odpowiednimi, spójnymi 
procedurami do celów wyceny aktywów 
AFI, które są zgodne z obowiązującymi 
standardami i zasadami wyceny i 
pozwalają ustalić wartość aktywów netto 
przypadającą na udziały lub jednostki

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI stworzono 
odpowiednie i spójne procedury, tak aby 
można było dokonać właściwej wyceny 
aktywów AFI oraz obliczyć – i w 
odpowiednich przypadkach opublikować –
wartość udziałów i jednostek uczestnictwa 
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uczestnictwa w AFI. w AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz art. 16 zmienionej kompromisowej propozycji Prezydencji z dnia 15 grudnia 2009 r. 

Poprawka 747
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI dopilnowuje, aby taksator 
dysponował odpowiednimi, spójnymi 
procedurami do celów wyceny aktywów 
AFI, które są zgodne z obowiązującymi 
standardami i zasadami wyceny i 
pozwalają ustalić wartość aktywów netto 
przypadającą na udziały lub jednostki
uczestnictwa w AFI.

ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
zarządzanego przez niego AFI stworzono 
odpowiednie i spójne procedury, tak aby 
można było dokonać właściwej wyceny 
aktywów AFI oraz obliczyć – i w 
odpowiednich przypadkach opublikować –
wartość udziałów i jednostek uczestnictwa 
w AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że możliwa jest również wycena przez sam ZAFI.

Poprawka 748
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku powierzenia funkcji wyceny 
osobie trzeciej ZAFI musi być w stanie
wykazać, że taka osoba trzecia posiada 
kwalifikacje i zdolność do wykonywania 
odnośnych funkcji, że została ona 
wybrana przy zachowaniu należytej 
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staranności oraz że ZAFI może skutecznie 
kontrolować w dowolnym czasie 
działalność takiej osoby trzeciej.

Or. en

Poprawka 749
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego państwa członkowskie mogą 
zezwolić ZAFI na powierzenie osobie 
trzeciej funkcji wyceny i związanej z nią 
odpowiedzialności za wycenę zgodnie z 
prawem krajowym państwa, w którym 
AFI ma siedzibę.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uwzględnieniu szczególnych przepisów prawnych w niektórych państwach 
członkowskich.

Poprawka 750
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAFI regularnie publikuje informacje 
dotyczące metodologii wykorzystywanej do 
wyceny aktywów niepłynnych, niezależnie 
od tego, czy wyceny dokonuje ZAFI czy 
też osoba trzecia.

Or. en
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Uzasadnienie

Kwestią bardziej istotną niż rola taksatora jest spójność stosowanych metod, które z tego 
względu powinny być publikowane, szczególnie w przypadku aktywów, których wycena jest 
trudna.

Poprawka 751
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku wykorzystania 
zewnętrznego podmiotu wyceniającego 
ZAFI musi być w stanie wykazać, że taka 
osoba trzecia posiada kwalifikacje i 
zdolność do wykonywania odnośnych 
funkcji, że została ona wybrana przy 
zachowaniu należytej staranności oraz że 
ZAFI może skutecznie kontrolować w 
dowolnym czasie działalność tego 
zewnętrznego podmiotu wyceniającego. 
Wykorzystanie zewnętrznego podmiotu 
wyceniającego nie uniemożliwia ZAFI 
skutecznego nadzoru, a w szczególności 
nie może uniemożliwiać działania ZAFI 
lub zarządzania AFI w sposób 
najkorzystniejszy dla inwestorów.
Jeżeli zewnętrzny podmiot wyceniający 
nie jest wykorzystywany, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć na ZAFI wymóg weryfikacji jego 
procedur wyceny przez zewnętrzny 
podmiot wyceniający lub w odpowiednich 
przypadkach przez audytora. Rodzime 
państwo członkowskie może również objąć 
wszystkie wyceny, niezależnie od tego, czy 
dokonał je ZAFI, czy też podmiot 
zewnętrzny, wymogiem kontroli przez 
depozytariusza.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy jasno określić, że możliwa jest również wycena przez sam ZAFI.

Poprawka 752
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku wykorzystania 
zewnętrznego podmiotu wyceniającego 
ZAFI musi być w stanie wykazać, że taka 
osoba trzecia posiada kwalifikacje i 
zdolność do wykonywania odnośnych 
funkcji, że została ona wybrana przy 
zachowaniu należytej staranności oraz że 
ZAFI może skutecznie kontrolować w 
dowolnym czasie działalność tego 
zewnętrznego podmiotu wyceniającego. 
Wykorzystanie zewnętrznego podmiotu 
wyceniającego nie uniemożliwia ZAFI 
skutecznego nadzoru, a w szczególności 
nie może uniemożliwiać działania ZAFI 
lub zarządzania AFI w sposób 
najkorzystniejszy dla inwestorów.
Jeżeli zewnętrzny podmiot wyceniający 
nie jest wykorzystywany, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć na ZAFI wymóg weryfikacji jego 
procedur wyceny przez zewnętrzny 
podmiot wyceniający lub w odpowiednich 
przypadkach przez audytora. Rodzime 
państwo członkowskie może również objąć 
wszystkie wyceny, niezależnie od tego, czy 
przeprowadzane one są przez ZAFI, czy 
też przez podmiot zewnętrzny, wymogiem 
nadzoru przez depozytariusza.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz art. 16 zmienionej kompromisowej propozycji Prezydencji z dnia 15 grudnia 2009 r. 
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Poprawka 753
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku wykorzystania 
zewnętrznego podmiotu wyceniającego 
ZAFI musi być w stanie wykazać, że taka 
osoba trzecia posiada kwalifikacje i 
zdolność do wykonywania odnośnych 
funkcji, że została ona wybrana przy 
zachowaniu należytej staranności oraz że 
ZAFI może skutecznie kontrolować w 
dowolnym czasie działalność tego 
zewnętrznego podmiotu wyceniającego. 
Wykorzystanie zewnętrznego podmiotu 
wyceniającego nie uniemożliwia ZAFI 
skutecznego nadzoru, a w szczególności 
nie może uniemożliwiać działania ZAFI 
lub zarządzania AFI w sposób 
najkorzystniejszy dla inwestorów.
Jeżeli zewnętrzny podmiot wyceniający 
nie jest wykorzystywany, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego mogą 
nałożyć na ZAFI wymóg weryfikacji jego 
procedur wyceny przez zewnętrzny 
podmiot wyceniający lub w odpowiednich 
przypadkach przez audytora. Rodzime 
państwo członkowskie może również objąć 
wszystkie wyceny, niezależnie od tego, czy 
przeprowadzane one są przez ZAFI, czy 
też przez podmiot zewnętrzny, wymogiem 
nadzoru przez depozytariusza.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że możliwa jest również wycena przez sam ZAFI.
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Poprawka 754
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. ZAFI ponosi odpowiedzialność za 
prawidłową wycenę aktywów AFI oraz za 
obliczanie wartości netto aktywów AFI. 
Na tę odpowiedzialność nie wpływa 
powierzenie takich funkcji osobie trzeciej.
W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa 
członkowskie mogą zezwolić ZAFI na 
powierzenie osobie trzeciej niektórych lub 
wszystkich funkcji związanych z wyceną 
oraz odnośnej odpowiedzialności zgodnie 
z prawem krajowym państwa 
członkowskiego, w którym AFI ma 
siedzibę.

Or. en

Uzasadnienie

„Wycena” dotyczy wartości aktywów będących w posiadaniu funduszu oraz wartości 
funduszu. Ramy regulacyjne dotyczące wyceny funduszy muszą uwzględniać cechy tych 
różnych poziomów wyceny. Wymogi dotyczące wyceny aktywów różnią się znacznie w 
zależności od samego charakteru danych aktywów, począwszy od aktywów płynnych, 
wycenianych na podstawie odpowiednich notowań, a skończywszy na aktywach niepłynnych, 
wymagających specjalnie dostosowanych procesów wyceny. Wyceny może dokonać sama 
firma zarządzająca lub depozytariusz.

Poprawka 755
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są 

skreślony
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określone w prawodawstwie kraju, w 
którym mieści się siedziba AFI, lub w 
regulaminie albo w dokumentach 
założycielskich AFI.

Or. en

Uzasadnienie

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Poprawka 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są 
określone w prawodawstwie kraju, w 
którym mieści się siedziba AFI, lub w 
regulaminie albo w dokumentach 
założycielskich AFI.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Konsekwencja zmian w ust. 1. Niezależny taksator nie przynosi żadnej wartości dodanej dla 
funduszy private equity, które nie mają prawa do umorzeń. Zarządzający nie są wynagradzani 
na podstawie wartości godziwej niezrealizowanych inwestycji. Inwestorzy i zarządzający 
muszą czekać do momentu zrealizowania wartości przez fundusz (w którym to momencie 
wartość ta jest pewna). Wycena aktywów private equity wymaga szczegółowej wiedzy z 
zakresu zarządzania i audytu. Dodatkowy koszt bez korzyści dla inwestorów.

Poprawka 757
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są 
określone w prawodawstwie kraju, w 
którym mieści się siedziba AFI, lub w 
regulaminie albo w dokumentach 
założycielskich AFI.

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są 
określone w odpowiednich standardach 
sprawozdawczości finansowej przyjętych 
przez UE, a w przypadku, gdy takie 
standardy sprawozdawczości finansowej 
nie mają zastosowania automatycznie, 
określa się w prawodawstwie państwa 
członkowskiego, w którym mieści się 
siedziba AFI, lub w regulaminie albo w 
dokumentach założycielskich AFI, że 
należy zastosować takie standardy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie, że w każdym momencie w całej UE stosowane będą 
odpowiednie zasady wyceny zgodne ze standardami sprawozdawczości finansowej bez 
konieczności czekania do chwili, kiedy będzie można zmienić odnośne prawo krajowe lub 
regulamin AFI, a wszelkie zmiany do ogólnie przyjętych zasad będą uwzględniane od 
momentu, kiedy wejdą w życie.
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Poprawka 758
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są 
określone w prawodawstwie kraju, w 
którym mieści się siedziba AFI, lub w 
regulaminie albo w dokumentach 
założycielskich AFI.

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są 
określone w prawodawstwie państwa 
członkowskiego, w którym mieści się 
siedziba AFI, lub w istniejących 
obowiązujących standardach wyceny 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI, 
w tym w ustaleniach przyjętych przez 
podmioty powołane przez organy 
publiczne lub uznane przez prawo 
krajowe, lub w regulaminie albo w 
dokumentach założycielskich AFI

Or. en

Poprawka 759
Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zasady wyceny aktywów oraz
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są 
określone w prawodawstwie kraju, w 
którym mieści się siedziba AFI, lub w 
regulaminie albo w dokumentach 
założycielskich AFI.

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są 
określone w prawodawstwie państwa 
członkowskiego, w którym mieści się 
siedziba AFI, lub w istniejących 
obowiązujących standardach wyceny 
rodzimego państwa członkowskiego ZAFI, 
w tym w ustaleniach przyjętych przez 
podmioty powołane przez organy 
publiczne lub uznane przez prawo 
krajowe, lub w regulaminie albo w 
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dokumentach założycielskich AFI

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie zapewnić państwom członkowskim odpowiednie środki do uznania 
istniejących stardardów wyceny za obowiązujące dla różnych AFI. To elastyczne podejście 
musi zostać jeszcze bardziej wzmocnione w dyrektywie, aby uwzględnić specyficzne cechy 
funduszy hedgingowych, funduszy private equity, funduszy inwestujących na rynku 
nieruchomości lub surowców oraz funduszy inwestycji infrastrukturalnych. 

Poprawka 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są 
określone w prawodawstwie kraju, w 
którym mieści się siedziba AFI, lub w 
regulaminie albo w dokumentach 
założycielskich AFI.

3. Standardy i zasady wyceny aktywów 
oraz obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są oparte 
na ogólnie przyjętych zasadach wyceny i 
są zgodne ze standardami i zasadami 
określonymi w prawodawstwie kraju, w 
którym mieści się siedziba AFI oraz w 
regulaminie albo w dokumentach 
założycielskich AFI.

Or. en

Poprawka 761
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są 

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są 
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określone w prawodawstwie kraju, w 
którym mieści się siedziba AFI, lub w 
regulaminie albo w dokumentach 
założycielskich AFI.

określone w prawodawstwie państwa 
członkowskiego, w którym mieści się 
siedziba AFI i/lub w regulaminie albo w 
dokumentach założycielskich AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że możliwa jest również wycena przez sam ZAFI.

Poprawka 762
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są 
określone w prawodawstwie kraju, w 
którym mieści się siedziba AFI, lub w 
regulaminie albo w dokumentach 
założycielskich AFI.

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 
uczestnictwa lub udziały w AFI są 
określone w prawodawstwie państwa 
członkowskiego, w którym mieści się 
siedziba AFI i/lub w regulaminie albo w 
dokumentach założycielskich AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz art. 16 zmienionej kompromisowej propozycji Prezydencji z dnia 15 grudnia 2009 r. 

Poprawka 763
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 

3. Zasady wyceny aktywów oraz 
obliczania wartości netto aktywów 
przypadającej na pojedyncze jednostki 



PE439.132v01-00 42/175 AM\805037PL.doc

PL

uczestnictwa lub udziały w AFI są 
określone w prawodawstwie kraju, w 
którym mieści się siedziba AFI, lub w 
regulaminie albo w dokumentach 
założycielskich AFI.

uczestnictwa lub udziały w AFI są 
określone w prawodawstwie państwa 
członkowskiego, w którym mieści się 
siedziba AFI i/lub w regulaminie albo w 
dokumentach założycielskich AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że możliwa jest również wycena przez sam ZAFI.

Poprawka 764
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednak w przypadku wewnętrznie 
zarządzanych AFI, których udziały 
dopuszczone są do obrotu na rynku 
regulowanym w Unii Europejskiej, zasady 
dotyczące wyceny aktywów, prowadzenia 
księgowości oraz generalnie wszelkie inne 
wymogi w zakresie przejrzystości będą te 
same jak zasady obowiązujące 
przedsiębiorstwa, których papiery 
wartościowe są dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 16 ust. 3 wniosku Komisji, przewidując, że zasady wyceny aktywów AFI „są określone w 
prawodawstwie kraju, w którym mieści się siedziba AFI”, pomija fakt, że zarządzane 
wewnętrznie AFI, notowane i podlegające obrotowi na rynku regulowanym w Unii 
Europejskiej podlegają, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, Międzynarodowym 
Standardom Rachunkowości oraz Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości 
Finansowej. Podlegają one również przepisom dyrektywy w sprawie przejrzystości 
(2004/109/WE) oraz wszystkim jej przepisom wykonawczym.
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Poprawka 765
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wycenę aktywów można 
przeprowadzić w inny przejrzysty, 
kompetentny i współmierny sposób, jeżeli 
istnieje co do tego zgoda wśród 
uczestników AFI, a AFI spełni 
następujące kryteria:
a) aktywa funduszu nie przekraczają 
progu 100 mln EUR;
b) portfel ZAFI składa się z AFI, których 
zarządzane aktywa nie przekraczają 
ogółem progu 1 mld EUR; 
c) portfel ZAFI składa się z AFI, które nie 
stosują dźwigni finansowej;
d) portfel ZAFI składa się z AFI, które nie 
mają żadnych praw do umorzeń 
wykonywalnych przez okres pięciu lat od 
daty utworzenia danego AFI;
d) ZAFI dokonuje zrównoważonych 
inwestycji przy pomocy kapitału 
wysokiego ryzyka lub kapitału rozwoju w 
małe i średnie przedsiębiorstwa lub 
projekty z zakresu innowacji 
technologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Przejście w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki opartej na wiedzy wymagać będzie 
inwestycji prywatnych. Nadmierne obciążenia administracyjne mogą zniechęcić do tych 
inwestycji lub zagrozić im. 
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Poprawka 766
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezależna wycena nie jest 
obowiązkowa w przypadku zamkniętych 
AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Wycena nie dotyczy zamkniętych AFI, ponieważ ich wartość obliczana jest w momencie 
likwidacji funduszu.

Poprawka 767
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. ZAFI pozostaje odpowiedzialny za 
prawidłowe określenie wartości udziałów i 
jednostek uczestnictwa w AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy zawierają kontrakt z ZAFI, który musi pozostać odpowiedzialny za jakość wyceny.
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Poprawka 768
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria 
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

skreślony

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

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  
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Poprawka 769
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria 
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

skreślony

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

Wycena jest już dokonywana przez niezależnych ekspertów w razie konieczności, kiedy 
wymagają tego okoliczności. Nie wszystkie aktywa wymagają niezależnej wyceny i wymaganie 
niezależnej wyceny we wszystkich przypadkach zwiększy koszty funduszy i zmniejszy zyski 
inwestorów.

Poprawka 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria 
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

skreślony

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 
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mowa w art. 49 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Konsekwencja zmian w ust. 1. Niezależny taksator nie przynosi żadnej wartości dodanej dla 
funduszy private equity, które nie mają prawa do umorzeń. Zarządzający nie są wynagradzani 
na podstawie wartości godziwej niezrealizowanych inwestycji. Inwestorzy i zarządzający 
muszą czekać do momentu zrealizowania wartości przez fundusz (w którym to momencie 
wartość ta jest pewna). Wycena aktywów private equity wymaga szczegółowej wiedzy z 
zakresu zarządzania i audytu. Dodatkowy koszt bez korzyści dla inwestorów.

Poprawka 771
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria 
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

skreślony

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

„Wycena” dotyczy wartości aktywów będących w posiadaniu funduszu oraz wartości 
funduszu. Ramy regulacyjne dotyczące wyceny funduszy muszą uwzględniać cechy tych 
różnych poziomów wyceny. Wymogi dotyczące wyceny aktywów różnią się znacznie w 
zależności od samego charakteru danych aktywów, począwszy od aktywów płynnych, 
wycenianych na podstawie odpowiednich notowań, a skończywszy na aktywach niepłynnych, 
wymagających specjalnie dostosowanych procesów wyceny. Wyceny może dokonać sama 
firma zarządzająca lub depozytariusz.
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Poprawka 772
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

4. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 
49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria dotyczące procedur 
właściwej wyceny netto aktywów AFI, 
udziałów w AFI lub jednostek 
uczestnictwa w AFI. Akty takie określają 
również odpowiednią częstotliwość 
dokonywania wyceny przez fundusze 
otwarte, biorąc pod uwagę aktywa bazowe 
posiadane przez fundusz oraz jego 
politykę w zakresie emisji i umorzeń. 
Komisja przyjmuje również zgodnie z art. 
49a, 49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria dotyczące potrzeby 
weryfikacji zewnętrznej.

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

Poprawka 773
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

4. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 
49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria dotyczące procedur 
właściwej wyceny netto aktywów AFI, 
udziałów w AFI lub jednostek 
uczestnictwa w AFI, a także odpowiedni 
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poziom niezależności funkcjonalnej 
procesu wyceny. Akty takie określają 
również odpowiednią częstotliwość 
dokonywania wyceny przez fundusze 
otwarte, biorąc pod uwagę aktywa bazowe 
posiadane przez fundusz oraz jego 
politykę w zakresie emisji i umorzeń. 
Komisja przyjmuje również zgodnie z art. 
49a, 49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria dotyczące potrzeby 
weryfikacji zewnętrznej, o której mowa w 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 774
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

4. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 
49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria dotyczące procedur 
właściwej wyceny netto aktywów AFI, 
udziałów w AFI lub jednostek 
uczestnictwa w AFI, a także odpowiedni 
poziom niezależności funkcjonalnej 
procesu wyceny. Akty takie określają 
również odpowiednią częstotliwość 
dokonywania wyceny przez fundusze 
otwarte, biorąc pod uwagę aktywa bazowe 
posiadane przez fundusz oraz jego 
politykę w zakresie emisji i umorzeń. 
Komisja przyjmuje również zgodnie z art. 
49a, 49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria dotyczące potrzeby 
weryfikacji zewnętrznej, o której mowa w 
ust. 2a.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy jasno określić, że możliwa jest również wycena przez sam ZAFI.

Poprawka 775
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

4. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 
49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria dotyczące procedur 
właściwej wyceny netto aktywów AFI, 
udziałów w AFI lub jednostek 
uczestnictwa w AFI, a także odpowiedni 
poziom niezależności funkcjonalnej 
procesu wyceny. Akty takie określają 
również odpowiednią częstotliwość 
dokonywania wyceny przez fundusze 
otwarte, biorąc pod uwagę aktywa bazowe 
posiadane przez fundusz oraz jego 
politykę w zakresie emisji i umorzeń. 
Komisja przyjmuje również zgodnie z art. 
49a, 49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria dotyczące potrzeby 
weryfikacji zewnętrznej, o której mowa w 
ust. 2a.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz art. 16 zmienionej kompromisowej propozycji Prezydencji z dnia 15 grudnia 2009 r. 
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Poprawka 776
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

4. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 
49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria dotyczące procedur 
właściwej wyceny netto aktywów AFI, 
udziałów w AFI lub jednostek 
uczestnictwa w AFI, a także odpowiedni 
poziom niezależności funkcjonalnej 
procesu wyceny. Akty takie określają 
również odpowiednią częstotliwość 
dokonywania wyceny przez fundusze 
otwarte, biorąc pod uwagę aktywa bazowe 
posiadane przez fundusz oraz jego 
politykę w zakresie emisji i umorzeń. 
Komisja przyjmuje również zgodnie z art. 
49a, 49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria dotyczące potrzeby 
weryfikacji zewnętrznej, o której mowa w 
ust. 2a.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że możliwa jest również wycena przez sam ZAFI.

Poprawka 777
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria 
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

4. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 
49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria decydujące o 
niezależności procesu wyceny oraz 
wymogi organizacyjne, które muszą zostać 
spełnione, aby uniknąć wszelkich 
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konfliktów interesów.

Or. en

Poprawka 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria 
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

4. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 
49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria decydujące o 
niezależności taksatora w rozumieniu ust. 1 
oraz ogólnie przyjęte zasady wyceny, które 
mają być stosowane zgodnie z ust. 3. 

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona inwestorów wymaga, aby wyceny dokonywano na podstawie zasad, które są co 
najmniej porównywalne. Nie określając szczegółowych zasad, Komisja powinna opracować 
zasady, które powinny stanowić wspólną podstawę wszystkich praktyk związanych z wyceną.

Poprawka 779
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria 
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

4. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 
49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria decydujące o 
niezależności taksatora i otrzymaniu przez 
niego certyfikatu wyceny w rozumieniu 
ust. 1 

Or. en
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Uzasadnienie

 Przeprowadzenie solidnej i przejrzystej wyceny wymaga procedur na poziomie całej UE oraz 
spójnej jakości niezależnej wyceny. Niedawno ustanowiony Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (ESMA) wydaje się właściwą instytucją do dokonywania 
certyfikacji taksatorów, opracowywania wytycznych dotyczących wyceny oraz kontroli ich 
stosowania.

Poprawka 780
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria 
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

4. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 
49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria decydujące o 
niezależności taksatora i otrzymaniu przez 
niego certyfikatu wyceny w rozumieniu 
ust. 1 

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzenie solidnej i przejrzystej wyceny wymaga procedur na poziomie całej UE oraz 
spójnej jakości niezależnej wyceny. Niedawno ustanowiony Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (ESMA) wydaje się właściwą instytucją do dokonywania 
certyfikacji taksatorów, opracowywania wytycznych dotyczących wyceny oraz kontroli ich 
stosowania.

Poprawka 781
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria 
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

4. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 49a, 
49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria decydujące o 
niezależności taksatora w rozumieniu ust. 
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1.  Komisja przyjmuje również zgodnie z 
art. 49a, 49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują, które nadzorowane podmioty 
mogą pełnić funkcję taksatora.

Or. en

Uzasadnienie

Taksator musi podlegać zezwoleniom i nadzorowi.

Poprawka 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednak w przypadku wewnętrznie 
zarządzanych AFI, których udziały 
dopuszczone są do obrotu na rynku 
regulowanym w Unii Europejskiej, zasady 
dotyczące wyceny aktywów, prowadzenia 
księgowości oraz generalnie wszelkie inne 
wymogi w zakresie przejrzystości będą te 
same jak zasady obowiązujące 
przedsiębiorstwa, których papiery 
wartościowe są dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
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and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Poprawka 783
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające bardziej szczegółowo kryteria 
decydujące o niezależności taksatora w 
rozumieniu ust. 1.

4. Komisja może przyjmować zgodnie z 
art. 49a, 49b i 49c akty delegowane, które 
precyzują kryteria decydujące o 
funkcjonalnej niezależności taksatora w 
rozumieniu 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.

Poprawka 784
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ust. 1-4 nie mają zastosowania do 
ZAFI zarządzających wyłącznie AFI, 
które:
a) nie stosują dźwigni finansowej;
b) nie mają żadnych praw do umorzeń 
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wykonywalnych w okresie pięciu lat od 
daty utworzenia każdego AFI; oraz
c) zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną 
i celami dokonują inwestycji i dywestycji 
wyłącznie z niewielką częstotliwością.
ZAFI, który spełnia warunki określone w 
niniejszym ustępie, dopilnowuje, aby dla 
każdego zarządzanego przez niego AFI 
stworzono odpowiednie i spójne 
procedury, tak aby można było dokonać 
właściwej wyceny aktywów AFI oraz 
obliczyć i – w odpowiednich przypadkach 
– opublikować wartość udziałów i 
jednostek uczestnictwa w AFI.
Te procedury wyceny, przeprowadzane 
corocznie, ustanawia się zgodnie z 
wytycznymi sektorowymi lub uzgadnia się 
z inwestorami jak w przypadku 
porozumień umownych.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze private equity już dysponują ustaleniami, zgodnie z którymi audyt odbywa się 
zarówno na poziomie spółki portfelowej oraz na poziomie AFI.

Poprawka 785
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do branżowych firm holdingowych, 
których udziały podlegają obrotowi na 
rynku regulowanym UE, jeżeli posiadają 
one udziały w swoich spółkach zależnych 
lub spółkach powiązanych w celu 
realizacji branżowej strategii biznesowej i 
które nie zostały utworzone głównie po to, 
aby generować przychody dla inwestorów 
poprzez zbycie w planowanym terminie.
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Or. en

Uzasadnienie

Udziały notowanych branżowych firm holdingowych podlegają obrotowi publicznego i w 
związku z tym są stale wyceniane przez rynek. Dlatego nie ma potrzeby wyznaczania 
zewnętrznego podmiotu wyceniającego, a proponowane wymogi w zakresie wyceny są 
nieistotne. Ponadto notowane branżowe firmy holdingowe są już objęte obowiązującym 
prawodawstwem UE w zakresie wyceny, tj. rozporządzeniem w sprawie księgowości i 
sprawozdawczości finansowej. Wypełnianie tych przepisów przez notowane ZAFI i firmy 
inwestycyjne byłoby kosztowne, nie przynosząc żadnej wartości dodanej inwestorom i nie 
przyczyniając się do stabilności rynków finansowych.

Poprawka 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do AFI będących funduszami private 
equity.

Or. en

Uzasadnienie

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.
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Poprawka 787
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do AFI będących funduszami private 
equity.

Or. en

Uzasadnienie

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation. 
Employing an external valuator would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.

Poprawka 788
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 Artykuł 17

Depozytariusz Zadania depozytariusza

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast narzucania koncepcji depozytariusza różnym istniejącym strukturom funduszy, należy 
jasno zdefiniować funkcje/zadania depozytariusza, które mogą być powierzane 
depozytariuszowi lub innej instytucji gwarantującej niezależność wykonywanych działań w 
najlepszym interesie inwestorów. 
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Poprawka 789
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
depozytariusz, który wykonuje w 
stosownych przypadkach następujące 
zadania:

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza (innego niż 
zamknięte AFI, których polityka 
inwestycyjna zakłada inwestycje głównie 
w instrumenty finansowe i inne aktywa 
utrzymywane w celu inwestycji 
długoterminowych, nie zaś do celów 
obrotu), został wyznaczony depozytariusz, 
który wykonuje w stosownych 
przypadkach następujące zadania:

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze funduszy private equity (a także fundusze private equity) mają charakter zamknięty i 
dokonują inwestycji długoterminowych, nie obracając inwestycjami.  Większość takich 
funduszy dokonuje w trakcie swego istnienia stosunkowo niewielu inwestycji niepłynnych. 
Niepłynny i długoterminowy charakter inwestycji private equity oznacza, że nie ma 
zapotrzebowania na specjalistyczne usługi depozytariuszy. Zobowiązania warunkowe, którym 
podlegają, sprawiają, że inwestycje funduszy funduszy private equity nie są odpowiednie, aby 
przechowywał je depozytariusz.

Poprawka 790
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
depozytariusz, który wykonuje w 
stosownych przypadkach następujące 
zadania:

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, w stosownych 
przypadkach zadania depozytariusza 
wykonywane były niezależnie i wyłącznie 
w interesie inwestorów AFI. Zadania 
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depozytariusza są następujące:

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast narzucania koncepcji depozytariusza różnym istniejącym strukturom funduszy, należy 
jasno zdefiniować funkcje/zadania depozytariusza, które mogą być powierzane 
depozytariuszowi lub innej instytucji gwarantującej niezależność wykonywanych działań w
najlepszym interesie inwestorów. 

Poprawka 791
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
depozytariusz, który wykonuje w 
stosownych przypadkach następujące 
zadania:

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
jeden depozytariusz, który wykonuje 
w stosownych przypadkach następujące 
funkcje depozytariusza:

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany w ust. 1 mają na celu określenie logicznych ram dotyczących aktywów AFI: a) 
aktywów pieniężnych AFI; b) instrumentów finansowych AFI przekazanych powiernikowi 
oraz niektórych uprawnień AFI; oraz c) innych aktywów AFI.

Poprawka 792
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
depozytariusz, który wykonuje w 
stosownych przypadkach następujące 

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
jeden depozytariusz, który wykonuje 
w stosownych przypadkach następujące 
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zadania: funkcje:

Or. en

Poprawka 793
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
depozytariusz, który wykonuje w 
stosownych przypadkach następujące 
zadania:

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
jeden depozytariusz, który wykonuje 
w stosownych przypadkach następujące 
funkcje:

Or. en

Uzasadnienie

Ten wymóg jest konieczny, aby zagwarantować powierzenie wszystkich aktywów AFI jednemu 
depozytariuszowi, który będzie miał kompleksowy ogląd aktywów AFI i w związku z tym 
będzie mógł właściwie wykonywać obowiązki nadzorcze. Warunek ten nie uniemozliwia 
depozytariuszowi przekazywania niektórych ze swoich zadań osobom trzecim. 

Poprawka 794
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
depozytariusz, który wykonuje w 
stosownych przypadkach następujące 
zadania:

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
jeden depozytariusz, który wykonuje 
w stosownych przypadkach następujące 
funkcje:

Or. en
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Poprawka 795
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
depozytariusz, który wykonuje w 
stosownych przypadkach następujące 
zadania:

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
jeden lub więcej depozytariuszy
wykonujących w stosownych przypadkach 
następujące zadania:

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzający powinni mieć możliwość dywersyfikacji dostawców usług (administratorów, 
taksatorów i depozytariuszy/powierników), którzy mają zarejestrowane biuro w UE, lecz 
mogą posiadać siedzibę poza UE.

Poprawka 796
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
depozytariusz, który wykonuje w 
stosownych przypadkach następujące 
zadania:

1. ZAFI dopilnowuje, aby dla każdego 
AFI, którym zarządza, został wyznaczony 
depozytariusz, który wykonuje 
w stosownych przypadkach następujące 
funkcje:

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany w ust. 1 mają na celu określenie logicznych ram dotyczących aktywów AFI: a) 
aktywów pieniężnych AFI; b) instrumentów finansowych AFI przekazanych powiernikowi 
oraz niektórych uprawnień AFI; oraz c) innych aktywów AFI.
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Poprawka 797
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) otrzymuje wszystkie płatności 
dokonywane przez inwestorów 
nabywających jednostki uczestnictwa lub 
udziały w AFI zarządzanych przez ZAFI i 
księguje je w imieniu ZAFI na odrębnym 
rachunku; 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe zadania określone w poprawkach 68-72 (art. 17 ust. 1) projektu sprawozdania 
dotycza kwestii, za które odpowiedzialna jest Rada Dyrektorów firmy utworzonej na mocy 
europejskiego prawa spółek. W przypadku, gdy AFI jest ZAFI i podlega prawu 
europejskiemu, pozwolenie ZAFI na wykonywanie tej części obowiązków depozytariusza nie 
powinno budzić niepokoju.

Poprawka 798
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) otrzymuje wszystkie płatności 
dokonywane przez inwestorów 
nabywających jednostki uczestnictwa lub 
udziały w AFI zarządzanych przez ZAFI i 
księguje je w imieniu ZAFI na odrębnym 
rachunku; 

a) upewnia się, że zdeponowane środki 
pieniężne AFI przechowywane są w 
jednym zatwierdzonym banku lub w 
większej ich liczbie, w tym u 
depozytariusza, jeżeli jest nim 
zatwierdzony bank;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności w ust. 1 (patrz wyżej) lit. a) powinna dotyczyć wyłącznie 
środków pieniężnych stanowiących aktywo AFI, nie powinna dotyczyć natomiast środków 
pieniężnych niestanowiących aktywa AFI.  Środki pieniężne zaksięgowane poza AFI w 



PE439.132v01-00 64/175 AM\805037PL.doc

PL

związku z subskrypcjami i umorzeniami są w wystarczającym stopniu ujęte w lit. a)-c) w ust. 
1a poniżej. Zaleca się, aby umieszczenie środków pieniężnych funduszu w postaci depozytów 
podlegało podobnemu systemowi, jaki wymagany jest w odniesieniu do środków pieniężnych 
klienta na mocy dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych. Możliwe jest 
wprowadzenie bardziej szczegółowych wymogów (w razie konieczności) na poziomie 2.

Poprawka 799
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) otrzymuje wszystkie płatności 
dokonywane przez inwestorów 
nabywających jednostki uczestnictwa lub 
udziały w AFI zarządzanych przez ZAFI i 
księguje je w imieniu ZAFI na odrębnym 
rachunku; 

a) upewnia się, że zdeponowane środki 
pieniężne AFI przechowywane są w jednej 
zatwierdzonej instytucji kredytowej lub w 
większej ich liczbie, w tym u 
depozytariusza, jeżeli jest nim 
zatwierdzona instytucja kredytowa;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności w ust. 1 (patrz wyżej) lit. a) powinna dotyczyć wyłącznie 
środków pieniężnych stanowiących aktywo AFI, nie powinna dotyczyć natomiast środków 
pieniężnych niestanowiących aktywa AFI. Zaleca się, aby umieszczenie środków pieniężnych 
funduszu w postaci depozytów podlegało podobnemu systemowi, jaki wymagany jest w 
odniesieniu do środków pieniężnych klienta na mocy dyrektywy w sprawie rynków 
instrumentów finansowych.  Możliwe jest wprowadzenie bardziej szczegółowych wymogów (w 
razie konieczności) na poziomie 2.

Poprawka 800
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) otrzymuje wszystkie płatności 
dokonywane przez inwestorów 
nabywających jednostki uczestnictwa lub 
udziały w AFI zarządzanych przez ZAFI i 

a) przechowuje w depozycie rachunki 
środków pieniężnych otwarte w księgach 
depozytariusza; 
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księguje je w imieniu ZAFI na odrębnym 
rachunku;

Or. en

Uzasadnienie

Depozytariusz musi upewnić się m.in., że przesunięcia środków pieniężnych księgowane są na 
rachunku środków pieniężnych, a zlecenia realizowane są zgodnie z obowiązującymi 
zasadami.

Poprawka 801
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) otrzymuje wszystkie płatności 
dokonywane przez inwestorów 
nabywających jednostki uczestnictwa lub 
udziały w AFI zarządzanych przez ZAFI i 
księguje je w imieniu ZAFI na odrębnym 
rachunku;

a) przechowuje w depozycie rachunki 
środków pieniężnych otwarte w księgach 
depozytariusza; 

Or. en

Uzasadnienie

Rola depozytariusza w odniesieniu do zleceń subskrypcji i umorzenia opisana jest w lit. ca). 
Depozytariusz musi upewnić się, że zlecenia realizowane są zgodnie z obowiązującymi 
zasadami, w tym że przesunięcia środków pieniężnych związane z tymi zleceniami księgowane 
są prawidłowo na rachunku środków pieniężnych. 

Poprawka 802
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) otrzymuje wszystkie płatności a) przechowuje w depozycie rachunki 
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dokonywane przez inwestorów 
nabywających jednostki uczestnictwa lub 
udziały w AFI zarządzanych przez ZAFI i 
księguje je w imieniu ZAFI na odrębnym 
rachunku;

środków pieniężnych otwarte w księgach 
depozytariusza;

Or. en

Poprawka 803
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI;

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI, tzn.
(i) przechowuje wszelkie instrumenty 
finansowe, które mogą zostać zapisane w 
rachunkach papierów wartościowych; w 
tym celu depozytariusz wyznaczony przez 
ZAFI zapewnia rozdział aktywów poprzez 
otwarcie odrębnych rachunków w swoich 
księgach w imieniu AFI; niezależnie od 
tej zasady państwa członkowskie mogą 
zezwolić na rozdział w ramach tzw. 
rachunków wspólnych, pod warunkiem, 
że w każdej chwili można wyraźnie 
przyporządkować aktywa każdego 
funduszu do konkretnego AFI;
(ii) prowadzi rejestr służący sprawdzeniu 
własności instrumentów finansowych, 
które nie mogą być przechowywane, w 
oparciu o informacje dostarczone przez 
ZAFI, w tym zewnętrzne dowody istnienia 
transakcji;

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia własności jest bardzo złożona i nie można jej rozwiązać w kontekście niniejszej 
dyrektywy. Komisja pracuje obecnie nad tym zagadnieniem w kontekście planowanych 
przepisów dotyczących pewności prawnej holdingów papierów wartościowych. Z tego 
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względu funkcje depozytariuszy w odniesieniu do przechowywania aktywów funduszu należy 
określić oddzielnie dla każdego rodzaju aktywów, jaki może znajdować się w portfelu AFI, 
nawet jeśli może to być trudne. Jest to również wynik konsultacji Komisji w sprawie 
depozytariusza UCITS.

Poprawka 804
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI;

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI, tzn.
(i) przechowuje wszelkie instrumenty 
finansowe, które mogą zostać zapisane w 
rachunkach papierów wartościowych; w 
tym celu depozytariusz wyznaczony przez 
ZAFI zapewnia rozdział aktywów poprzez 
otwarcie odrębnych rachunków w swoich 
księgach w imieniu AFI; niezależnie od 
tej zasady państwa członkowskie mogą 
zezwolić na rozdział w ramach tzw. 
rachunków wspólnych, pod warunkiem, 
że w każdej chwili można wyraźnie 
przyporządkować aktywa każdego 
funduszu do konkretnego AFI;
(ii) prowadzi rejestr służący sprawdzeniu 
własności instrumentów finansowych, 
które nie mogą być przechowywane, w 
oparciu o informacje dostarczone przez 
ZAFI, w tym zewnętrzne dowody istnienia 
transakcji;

Or. en

Uzasadnienie

Przechowywanie aktywów funduszy przez depozytariuszy powinno być zdefiniowane 
oddzielnie dla każdego rodzaju aktywów. Jest to zgodne z wynikiem konsultacji Komisji w 
sprawie depozytariusza UCITS. Kwestia własności nie może być rozwiązana w ramach 
niniejszej dyrektywy z uwagi na jej złożoność oraz fakt, że Komisja pracuje obecnie nad tym 
zagadnieniem. 
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Poprawka 805
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI;

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI, tzn.

(i) przechowuje wszystkie instrumenty 
finansowe, które mogą zostać zapisane w 
rachunkach papierów wartościowych; w 
tym celu depozytariusz wyznaczony przez 
ZAFI zapewnia rozdział aktywów poprzez 
otwarcie odrębnych rachunków w swoich 
księgach w imieniu każdego AFI;
(ii) prowadzi rejestr służący sprawdzeniu 
własności instrumentów finansowych, 
które nie mogą być przechowywane, w 
oparciu o informacje dostarczone przez 
ZAFI, w tym zewnętrzne dowody istnienia 
transakcji;

Or. en

Poprawka 806
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI;

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI, tzn.
(i) przechowuje wszystkie instrumenty 
finansowe, które mogą być 
przechowywane w centralnym depozycie 
papierów wartościowych oraz w księgach 
depozytariusza; w tym celu depozytariusz 
zapewnia rozdział aktywów AFI od swoich 
aktywów i aktywów każdego 
subpowiernika oraz otwiera oddzielne 
rachunki w imieniu każdego AFI;
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(ii) prowadzi rejestr instrumentów 
finansowych, których nie można 
przechowywać;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 807
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI;

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI, tzn.
(i) przechowuje wszystkie instrumenty 
finansowe, które zostały fizycznie 
dostarczone depozytariuszowi; oraz
(ii) przechowuje wszystkie prawa do 
instrumentów finansowych zapisanych na 
rachunku AFI poprzez ustanowiony 
system rejestracji lub system indirect 
holding;
wszystkie takie instrumenty finansowe 
powinny być rozdzielone od aktywów 
depozytariusza lub jakiejkolwiek osoby 
trzeciej wyznaczonej zgodnie z ust. 4 i 
wyraźnie określone w księgach 
depozytariusza lub osoby trzeciej jako 
należące do AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany służą zachowaniu zgodności z obowiązującymi systemami prawnymi, w których 
obowiązki powiernika dotyczące przechowywania mają zastosowanie do fizycznie 
przechowywanych instrumentów finansowych oraz praw do instrumentów finansowych, np. 
papierów wartościowych istniejących wyłącznie w formie zapisów księgowych, 
przechowywanych bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem centralnego depozytu 
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papierów wartościowych).

Poprawka 808
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI;

b) przechowuje instrumenty finansowe 
należące do AFI, tzn.

(i) przechowuje wszystkie instrumenty 
finansowe, które zostały mu fizycznie 
dostarczone; oraz
(ii) przechowuje wszystkie prawa do 
instrumentów finansowych zapisanych na 
jego rachunek poprzez ustanowiony 
system rejestracji lub system indirect 
holding;
wszystkie takie instrumenty finansowe 
powinny być rozdzielone od aktywów 
depozytariusza lub każdego powiernika i 
wyraźnie określone w księgach 
depozytariusza jako należące do AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany służą zachowaniu zgodności z obowiązującymi systemami prawnymi, w których 
obowiązki powiernika dotyczące przechowywania mają zastosowanie do fizycznie 
przechowywanych instrumentów finansowych oraz praw do instrumentów finansowych, np. 
papierów wartościowych istniejących wyłącznie w formie zapisów księgowych, 
przechowywanych bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem centralnego depozytu 
papierów wartościowych lub w księgach urzędów rejestrowych emitentów). Kwestia to będzie 
dalej omawiana na poziomie 2.
Wymogi dotyczące rozdziału powinny zostać omówione na  poziomie 2.
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Poprawka 809
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dba o to, aby instrumenty finansowe, o 
których mowa w lit. b), nie mogły być 
ponownie wykorzystane bez uprzedniej 
zgody ZAFI, a taka zgoda nie została 
wycofana;

Or. en

Uzasadnienie

Obejmuje zarówno fizycznie istniejące aktywa, jak i aktywa zdematerializowane.

Poprawka 810
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dba o to, aby instrumenty finansowe, o 
których mowa w lit. b), nie mogły być 
ponownie wykorzystane bez uprzedniej 
zgody ZAFI, a taka zgoda nie została 
wycofana;

Or. en

Uzasadnienie

Obejmuje zarówno fizycznie istniejące aktywa, jak i aktywa zdematerializowane.
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Poprawka 811
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kontroluje, czy AFI lub ZAFI 
działający w imieniu AFI uzyskał 
własność wszystkich pozostałych aktywów, 
w które inwestuje AFI.

c) prowadzi rejestr poświadczający 
własność innych aktywów AFI niż te, o 
których mowa w lit. a) i b).

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana uwzględniająca brak depozytariusza w łańcuchu własności takich aktywów. 
Depozytariusz będzie prowadzić rejestr dostarczający użytecznych dowodów, nie można 
jednak od niego oczekiwać potwierdzenia ważności tytułu.  Charakter dowodów, jakie mają 
zostać uzyskane, powinien zostać określony na poziomie 2.

Poprawka 812
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kontroluje, czy AFI lub ZAFI 
działający w imieniu AFI uzyskał 
własność wszystkich pozostałych aktywów, 
w które inwestuje AFI.

c) prowadzi rejestr służący potwierdzeniu 
własności innych aktywów przez AFI w 
oparciu o informacje dostarczone przez 
ZAFI lub w inny sposób.

Or. en
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Poprawka 813
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kontroluje, czy AFI lub ZAFI 
działający w imieniu AFI uzyskał 
własność wszystkich pozostałych aktywów, 
w które inwestuje AFI.

c) prowadzi rejestr służący potwierdzeniu 
własności innych aktywów przez AFI w 
oparciu o informacje dostarczone przez 
ZAFI lub w inny sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Przechowywanie dotyczy tylko instrumentów finansowych. Aby uwzględnić wszystkie aktywa 
funduszy, należy koniecznie zdefiniować obowiązki depozytariusza w odniesieniu do 
pozostałych aktywów, które nie są instrumentami finansowymi ani środkami pieniężnymi. W 
związku z tym definicja zaproponowana w nowej poprawce podkreśla potrzebę otrzymania 
odpowiednich informacji z zewnątrz w celu realizacji tego obowiązku.

Poprawka 814
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kontroluje, czy AFI lub ZAFI 
działający w imieniu AFI uzyskał 
własność wszystkich pozostałych aktywów, 
w które inwestuje AFI.

c) prowadzi rejestr służący potwierdzeniu 
własności innych aktywów przez AFI w 
oparciu o informacje dostarczone przez 
ZAFI lub w inny sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zdefiniować obowiązki depozytariusza również w odniesieniu do tych aktywów, które 
nie są instrumentami finansowymi ani środkami pieniężnymi Do wykonywania tych 
obowiązków wymagane są informacje z zewnątrz.
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Poprawka 815
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kontroluje, czy AFI lub ZAFI działający 
w imieniu AFI uzyskał własność 
wszystkich pozostałych aktywów, w które 
inwestuje AFI.

c) kontroluje, czy prowadzony jest rejestr 
wykazujący charakter i środki własności 
oraz lokalizację innych aktywów AFI niż 
te, o których mowa w lit. a) i b).

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana uwzględniająca brak depozytariusza w łańcuchu własności takich aktywów. 
Depozytariusz będzie prowadzić rejestr dostarczający użytecznych dowodów, nie można 
jednak od niego oczekiwać potwierdzenia ważności tytułu, ani też samodzielnego 
prowadzenia rejestru poświadczającego własność, kiedy należy oprzeć się na osobach 
trzecich, względem których powierzenie funkcji nie jest oczekiwane lub możliwe. Charakter 
weryfikacji dowodów, jakie mają zostać uzyskane, i prowadzonych zapisów w rejestrze 
powinien zostać określony na poziomie 2.

Poprawka 816
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – wprowadzenie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Oprócz funkcji, o których mowa w ust. 
1 lit. a) i b), depozytariusz w odpowiednich 
przypadkach sprawdza na zasadzie ex 
post, czy:

Or. en

Uzasadnienie

Przechowywanie dotyczy tylko instrumentów finansowych. Aby uwzględnić wszystkie aktywa 
funduszy, należy koniecznie zdefiniować obowiązki depozytariusza w odniesieniu do 
pozostałych aktywów, które nie są instrumentami finansowymi ani środkami pieniężnymi. W 
związku z tym definicja zaproponowana w nowej poprawce podkreśla potrzebę otrzymania 
odpowiednich informacji z zewnątrz w celu realizacji tego obowiązku.
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Poprawka 817
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – wprowadzenie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Oprócz funkcji, o których mowa w ust. 
1 lit. a) i b), depozytariusz w odpowiednich 
przypadkach sprawdza na zasadzie ex 
post, czy:

Or. en

Uzasadnienie

Należy zdefiniować obowiązki depozytariusza również w odniesieniu do tych aktywów, które 
nie są instrumentami finansowymi ani środkami pieniężnymi Do wykonywania tych 
obowiązków wymagane są informacje z zewnątrz.

Poprawka 818
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – wprowadzenie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Oprócz funkcji, o których mowa w ust. 
1 lit. a) i b), depozytariusz w odpowiednich 
przypadkach sprawdza na zasadzie ex 
post, czy:

Or. en
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Poprawka 819
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – wprowadzenie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Oprócz zadań, o których mowa w ust. 
1, depozytariusz w odpowiednich 
przypadkach kontroluje, czy:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla obowiązki nadzorcze depozytariusza (w zakresie kontroli i 
prowadzenia rejestru).  Chociaż depozytariusz odpowiada za nadzór zgodności z tymi 
funkcjami, wykonywanie tych funkcji (na przykład wyceny) nie stanowi obowiązku 
depozytariusza.  Kroki, które należy podjąć do celów kontroli, należy określić na poziomie 2.  
Należy odpowiednio uwzględnić sposób, w jaki przemysł wspiera obecnie alternatywne 
fundusze inwestycyjne, a także zastanowić się, czy zastosowanie wszystkich tych obowiązków 
z zasady jest właściwe w tym kontekście.

Poprawka 820
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sprzedaż, emisja, odkup, 
umorzenie i unieważnienie udziałów lub 
jednostek uczestnictwa w AFI, 
realizowane są zgodnie z przepisami 
właściwego prawa krajowego i 
regulaminem AFI lub dokumentami 
założycielskimi;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana w lit. d) uwzględniająca obowiązki w zakresie nadzoru zgodności inwestycji, 
nałożone przez prawo krajowe itd.
Ponieważ przepisy te kopiowane są z dyrektywy w sprawie UCITS, właściwe byłoby 
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zezwolenie państwom członkowskim na odstąpienie od stosowania tego wymogu dla 
niedetalicznych AFI.

Poprawka 821
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sprzedaż, emisja, odkup, umorzenie 
i unieważnienie udziałów lub jednostek 
uczestnictwa realizowane w imieniu AFI 
dokonywane są zgodnie z przepisami 
właściwego prawa krajowego 
i regulaminem AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Działalnia kontrolne wykonywane przez depozytariusza nie powinny dublować działań 
wykonywanych przez ZAFI. Działania kontrolne depozytariusza polegają głównie na 
przeprowadzeniu szeregu testów na zasadzie ex post w celu sprawdzenia, czy ZAFI wdrożył 
wewnętrznie odpowiednie procedury i środki kontroli służące właściwemu wykonywaniu 
wszystkich operacji związanych z AFI. Odniesienie do „właściwego prawa krajowego” jest 
niezgodne z celem harmonizacji między  państwami członkowskimi UE.

Poprawka 822
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sprzedaż, emisja, odkup, umorzenie 
i unieważnienie udziałów lub jednostek 
uczestnictwa realizowane w imieniu AFI 
dokonywane są zgodnie z przepisami 
właściwego prawa krajowego 
i regulaminem AFI;

Or. en
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Uzasadnienie

Istotne jest oddzielenie zadań depozytariusza od zadań ZAFI. Depozytariusz może na zasadzie 
ex post sprawdzić, czy ZAFI wdrożył prawidłowe procedury i środki kontroli. Odniesienie do 
„właściwego prawa krajowego” jest niezgodne z celem harmonizacji między państwami 
członkowskimi UE.

Poprawka 823
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sprzedaż, emisja, odkup, umorzenie 
i unieważnienie jednostek uczestnictwa 
realizowane w imieniu AFI dokonywane 
są zgodnie z przepisami właściwego prawa 
krajowego i regulaminem AFI;

Or. en

Poprawka 824
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wartość udziałów lub jednostek 
uczestnictwa w AFI jest obliczana zgodnie 
z przepisami właściwego prawa krajowego 
i regulaminem AFI lub dokumentami 
założycielskimi;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana w lit. d) uwzględniająca obowiązki w zakresie nadzoru zgodności inwestycji, 
nałożone przez prawo krajowe itd.
Ponieważ przepisy te kopiowane są z dyrektywy w sprawie UCITS, właściwe byłoby 
zezwolenie państwom członkowskim na odstąpienie od stosowania tego wymogu dla 
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niedetalicznych AFI.

Poprawka 825
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wartość jednostek uczestnictwa jest 
obliczana zgodnie z przepisami 
właściwego prawa krajowego 
i regulaminem AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Działalnia kontrolne wykonywane przez depozytariusza nie powinny dublować działań 
wykonywanych przez ZAFI. Działania kontrolne depozytariusza polegają głównie na 
przeprowadzeniu szeregu testów na zasadzie ex post w celu sprawdzenia, czy ZAFI wdrożył 
wewnętrznie odpowiednie procedury i środki kontroli służące właściwemu wykonywaniu 
wszystkich operacji związanych z AFI. Odniesienie do „właściwego prawa krajowego” jest 
niezgodne z celem harmonizacji między państwami członkowskimi UE.

Poprawka 826
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wartość jednostek uczestnictwa jest 
obliczana zgodnie z przepisami 
właściwego prawa krajowego 
i regulaminem AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest oddzielenie zadań depozytariusza od zadań ZAFI. Depozytariusz może na zasadzie 
ex post sprawdzić, czy ZAFI wdrożył prawidłowe procedury i środki kontroli. Odniesienie do 
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„właściwego prawa krajowego” jest niezgodne z celem harmonizacji między państwami 
członkowskimi UE.

Poprawka 827
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wartość jednostek uczestnictwa jest 
obliczana zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa krajowego 
i regulaminem AFI;

Or. en

Poprawka 828
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) instrukcje ZAFI nie stoją w 
sprzeczności z przepisami właściwego 
prawa krajowego lub regulaminem AIF 
lub dokumentami założycielskimi;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana w lit. d) uwzględniająca obowiązki w zakresie nadzoru zgodności inwestycji, 
nałożone przez prawo krajowe itd.
Ponieważ przepisy te kopiowane są z dyrektywy w sprawie UCITS, właściwe byłoby 
zezwolenie państwom członkowskim na odstąpienie od stosowania tego wymogu dla 
niedetalicznych AFI.
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Poprawka 829
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) instrukcje ZAFI są wykonywane, chyba 
że stoją one w sprzeczności z przepisami 
właściwego prawa krajowego lub 
regulaminem AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Działalnia kontrolne wykonywane przez depozytariusza nie powinny dublować działań 
wykonywanych przez ZAFI. Działania kontrolne depozytariusza polegają głównie na 
przeprowadzeniu szeregu testów na zasadzie ex post w celu sprawdzenia, czy ZAFI wdrożył 
wewnętrznie odpowiednie procedury i środki kontroli służące właściwemu wykonywaniu 
wszystkich operacji związanych z AFI. Odniesienie do „właściwego prawa krajowego” jest 
niezgodne z celem harmonizacji między  państwami członkowskimi UE.

Poprawka 830
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) instrukcje ZAFI są wykonywane, chyba 
że stoją one w sprzeczności z przepisami 
właściwego prawa krajowego lub 
regulaminem AFI;

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest oddzielenie zadań depozytariusza od zadań ZAFI. Depozytariusz może na zasadzie 
ex post sprawdzić, czy ZAFI wdrożył prawidłowe procedury i środki kontroli. Odniesienie do 
„właściwego prawa krajowego” jest niezgodne z celem harmonizacji między państwami 
członkowskimi UE.
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Poprawka 831
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) instrukcje ZAFI są wykonywane, chyba 
że stoją one w sprzeczności z przepisami 
właściwego prawa krajowego lub 
regulaminem AFI;

Or. en

Poprawka 832
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w transakcjach związanych z aktywami 
AFI wszystkie płatności są mu 
przekazywane w zwyczajowo ustalonych 
terminach;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana w lit. d) uwzględniająca obowiązki w zakresie nadzoru zgodności inwestycji, 
nałożone przez prawo krajowe itd.
Ponieważ przepisy te kopiowane są z dyrektywy w sprawie UCITS, właściwe byłoby 
zezwolenie państwom członkowskim na odstąpienie od stosowania tego wymogu dla 
niedetalicznych AFI.
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Poprawka 833
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w transakcjach związanych z aktywami 
AFI wszystkie płatności są mu 
przekazywane w zwyczajowo ustalonych 
terminach;

Or. en

Uzasadnienie

Działalnia kontrolne wykonywane przez depozytariusza nie powinny dublować działań 
wykonywanych przez ZAFI. Działania kontrolne depozytariusza polegają głównie na 
przeprowadzeniu szeregu testów na zasadzie ex post w celu sprawdzenia, czy ZAFI wdrożył 
wewnętrznie odpowiednie procedury i środki kontroli służące właściwemu wykonywaniu 
wszystkich operacji związanych z AFI. Odniesienie do „właściwego prawa krajowego” jest 
niezgodne z celem harmonizacji między państwami członkowskimi UE.

Poprawka 834
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w transakcjach związanych z aktywami 
AFI wszystkie płatności są mu 
przekazywane w zwyczajowo ustalonych 
terminach;

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest oddzielenie zadań depozytariusza od zadań ZAFI. Depozytariusz może na zasadzie 
ex post sprawdzić, czy ZAFI wdrożył prawidłowe procedury i środki kontroli. Odniesienie do 
„właściwego prawa krajowego” jest niezgodne z celem harmonizacji między państwami 
członkowskimi UE.
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Poprawka 835
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w transakcjach związanych z aktywami 
AFI wszystkie płatności są mu 
przekazywane w zwyczajowo ustalonych 
terminach;

Or. en

Poprawka 836
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dochody AFI są przeznaczane na cele 
zgodne z przepisami właściwego prawa 
krajowego oraz z regulaminem AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Działalnia kontrolne wykonywane przez depozytariusza nie powinny dublować działań 
wykonywanych przez ZAFI. Działania kontrolne depozytariusza polegają głównie na 
przeprowadzeniu szeregu testów na zasadzie ex post w celu sprawdzenia, czy ZAFI wdrożył 
wewnętrznie odpowiednie procedury i środki kontroli służące właściwemu wykonywaniu 
wszystkich operacji związanych z AFI. Odniesienie do „właściwego prawa krajowego” jest 
niezgodne z celem harmonizacji między  państwami członkowskimi UE.
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Poprawka 837
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dochody AFI są przeznaczane na cele 
zgodne z przepisami właściwego prawa 
krajowego oraz z regulaminem AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest oddzielenie zadań depozytariusza od zadań ZAFI. Depozytariusz może na zasadzie 
ex post sprawdzić, czy ZAFI wdrożył prawidłowe procedury i środki kontroli. Odniesienie do 
„właściwego prawa krajowego” jest niezgodne z celem harmonizacji między państwami 
członkowskimi UE.

Poprawka 838
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – litera e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dochody AFI są przeznaczane na cele 
zgodne z przepisami właściwego prawa 
krajowego oraz z regulaminem AFI.

Or. en

Poprawka 839
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego AFI 
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mogą postanowić, że dowolna z lit. a) do 
d) nie ma zastosowania, jeżeli AFI jest 
dostępny wyłącznie dla inwestorów 
branżowych i/lub doświadczonych 
inwestorów.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana w lit. d) uwzględniająca obowiązki w zakresie nadzoru zgodności inwestycji, 
nałożone przez prawo krajowe itd.
Ponieważ przepisy te kopiowane są z dyrektywy w sprawie UCITS, właściwe byłoby 
zezwolenie państwom członkowskim na odstąpienie od stosowania tego wymogu dla 
niedetalicznych AFI.

Poprawka 840
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie wymagają, aby 
ZAFI po otrzymaniu wszelkich funduszy 
AFI bezzwłocznie lokowały te fundusze na 
jednym lub kilku rachunkach otwartych w 
jednym z następujących podmiotów:
a) banku centralnym;
b) instytucji kredytowej autoryzowanej 
zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE;
c) banku autoryzowanym w kraju trzecim;
d) uznanym funduszu rynku pieniężnego.
Akapitu pierwszego nie stosuje się do 
instytucji kredytowej autoryzowanej na 
mocy dyrektywy 2006/48/WE w 
odniesieniu do przechowywanych przez tę 
instytucję depozytów w rozumieniu tej 
dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

ZAFI powinni przyjąć na siebie główną odpowiedzialność oraz spełniać takie same warunki 
jak przedsiębiorstwa objęte dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych, co 
należy określić w zmienionym tekście, zmieniając odniesienia do klientów i firm 
inwestycyjnych na odniesienia do AFI i ZAFI.

Poprawka 841
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Do celów ust. 1b lit. d) i art. 17 ust. 1e 
„uznany fundusz rynku pieniężnego” 
oznacza przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania autoryzowane na mocy 
dyrektywy 2009/65/WE lub takie, które 
zgodnie z prawem krajowym państwa 
członkowskiego podlega nadzorowi 
odpowiedniego organu – a jeśli jest to 
wymagane – jest przez taki organ 
zatwierdzone, a przy tym spełnia 
następujące warunki:
a) jego nadrzędnym celem inwestycyjnym 
musi być albo utrzymanie nominalnej 
wartości netto aktywów przedsiębiorstwa 
(przed doliczeniem zysków), albo wartości 
kapitału początkowego inwestorów plus 
zyski;
b) musi, mając na względzie osiągnięcie 
nadrzędnego celu inwestycyjnego, 
inwestować wyłącznie w wysokiej jakości 
instrumenty rynku pieniężnego 
charakteryzujące się pierwotnym lub 
rzeczywistym terminem rozliczenia nie 
dłuższym niż 397 dni lub regularną 
korektą rentowności zgodną z takim 
terminem rozliczenia oraz średnim 
ważonym terminem rozliczenia 
wynoszącym 60 dni; może także osiągnąć 
ten cel, inwestując dodatkowo w depozyty 
ulokowane w instytucjach kredytowych;
c) musi zapewniać płynność przy 
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rozliczeniach dokonywanych w tym 
samym dniu albo w dniu następnym.
Do celów akapitu pierwszego lit. b) 
instrument rynku pieniężnego uważa się
za instrument wysokiej jakości, jeśli 
uzyskał najwyższą ocenę kredytową od 
każdej właściwej agencji ratingowej, która 
dokonywała jego oceny; instrumentu 
nieocenionego przez właściwą agencję 
ratingową nie uznaje się za instrument 
wysokiej jakości;
Do celów akapitu drugiego agencję 
ratingową uważa się za właściwą, jeśli 
regularnie i na profesjonalnych zasadach 
przyznaje oceny kredytowe w odniesieniu 
do funduszy rynku pieniężnego oraz jest 
uznaną instytucją ECAI (instytucją 
zewnętrznej oceny kredytowej) w 
rozumieniu art. 81 ust. 1 dyrektywy 
2006/48/WE.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI powinni przyjąć na siebie główną odpowiedzialność oraz spełniać takie same warunki 
jak przedsiębiorstwa objęte dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych, co 
należy określić w zmienionym tekście, zmieniając odniesienia do klientów i firm 
inwestycyjnych na odniesienia do AFI i ZAFI.

Poprawka 842
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Państwa członkowskie wymagają, aby 
w sytuacjach, gdy nie deponują oni 
funduszy klientów w banku centralnym 
ZAFI z należytą wprawą, rozwagą i 
starannością wybierały, wyznaczały i 
okresowo kontrolowały zarówno instytucję 
kredytową, bank lub fundusz rynku 
pieniężnego, u których lokują fundusze, 
jak i uzgodnienia dotyczące
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przechowywania takich funduszy.
Państwa członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby ZAFI uwzględniali 
fachową wiedzę i reputację rynkową tych 
instytucji lub funduszy rynku pieniężnego 
w celu zagwarantowania ochrony praw 
AFI, jak również wszelkie prawne i 
regulacyjne wymogi lub praktyki rynkowe 
związane z przechowywaniem funduszy 
klientów, które mogłyby naruszyć prawa 
AFI. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby umieszczenie funduszy AFI w 
kwalifikującym się funduszu rynku 
pieniężnego było dozwolone wyłącznie, 
jeśli zostało to przewidziane w strategii i 
polityce inwestycyjnej ujawnionej 
inwestorom w AFI.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI powinni przyjąć na siebie główną odpowiedzialność oraz spełniać takie same warunki 
jak przedsiębiorstwa objęte dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych, co 
należy określić w zmienionym tekście zmieniając odniesienia do klientów i firm 
inwestycyjnych na odniesienia do AFI i ZAFI.

Poprawka 843
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. Państwa członkowskie wymagają, by w 
celu zabezpieczenia praw AFI w 
odniesieniu do należących do nich 
instrumentów finansowych i funduszy 
ZAFI spełniali następujące wymogi:
a) prowadzenie takich zapisów i takich 
rachunków, jakie są niezbędne do tego, 
aby w każdej chwili i bez zwłoki możliwe 
było oddzielenie aktywów 
przechowywanych w imieniu jednego 



PE439.132v01-00 90/175 AM\805037PL.doc

PL

klienta od aktywów przechowywanych w 
imieniu innego klienta oraz od aktywów 
własnych;
b) prowadzenie rejestru i rachunków w 
sposób gwarantujący ich dokładność, w 
szczególności zaś pozwalający na ich 
powiązanie z instrumentami finansowymi 
i funduszami przechowywanymi dla AFI;
c) regularne uzgadnianie własnych 
rachunków i rejestru z rachunkami i 
rejestrem stron trzecich, u których 
przechowywane są takie aktywa;
d) podjęcie niezbędnych kroków, by 
instrumenty finansowe klientów 
zdeponowane u strony trzeciej, zgodnie z 
poniższym art. 17b, były traktowane 
oddzielne w stosunku do instrumentów 
finansowych należących do ZAFI oraz 
instrumentów finansowych należących do 
tej strony trzeciej poprzez ich odmienne 
oznaczenie na rachunkach strony trzeciej 
lub poprzez zastosowanie równoważnych 
środków zapewniających taki sam stopień 
ochrony;
e) podjęcie niezbędnych kroków, by 
fundusze klientów zdeponowane zgodnie z 
art. 17 w banku centralnym, instytucji 
kredytowej, banku autoryzowanym w 
państwie trzecim czy też w uznanym 
funduszu rynku pieniężnego 
przechowywane były na rachunku lub 
rachunkach traktowanych oddzielnie w 
stosunku do rachunków używanych do 
przechowywania funduszy należących do 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego;
f) wprowadzenie odpowiednich ustaleń 
organizacyjnych w celu ograniczenia do 
minimum ryzyka straty lub zmniejszenia 
aktywów klienta czy też ograniczenia praw 
związanych z takimi aktywami na skutek 
niewłaściwego wykorzystania aktywów, 
oszustwa, złej administracji, 
nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru 
lub zaniedbania.

Or. en
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Uzasadnienie

Podstawowy wymóg jest ujęty w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych, a 
mianowicie, że ustalenia dotyczące przechowywania muszą być odpowiednie, aby chronić 
prawa własności klientów, w szczególności w przypadku niewypłacalności zarządzającego. 
Oznacza to zazwyczaj, że musi istnieć skuteczny rozdział aktywów zarządzającego i aktywów 
klientów, który można osiągnąć różnymi sposobami w zależności od jurysdykcji. Dyrektywa 
wykonawcza dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych szczegółowo określa, 
jak należy to zrobić i podobne postanowienia można rozsądnie odnieść do ZAFI. 

Poprawka 844
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. Jeśli ze względu na obowiązujące 
prawo, w tym w szczególności prawo 
dotyczące własności i niewypłacalności, 
ustalenia ZAFI zgodne z ust. 1e dotyczące 
ochrony praw AFI są niewystarczające do 
spełnienia następujących wymogów:

a) w przypadku przetrzymywania 
instrumentów finansowych należących do 
danego AFI, ZAFI dokonuje 
odpowiednich ustaleń w celu ochrony 
praw własności AFI, w szczególności w 
przypadku niewypłacalności ZAFI, oraz 
zapobiegania wykorzystaniu 
instrumentów AFI na własny rachunek, z 
wyjątkiem sytuacji, w których regulamin 
lub dokumenty założycielskie lub 
dokumenty dotyczące utworzenia 
pozwalają na takie wykorzystanie; oraz
b) ZAFI przechowujący fundusze 
należące do AFI wprowadzają 
odpowiednie uzgodnienia mające na celu 
zagwarantowanie praw AFI oraz, z 
wyjątkiem przypadku instytucji 
kredytowych, mające na celu zapobieżenie 
wykorzystywaniu funduszy klientów na 
własny rachunek;
państwa członkowskie określają środki, 
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jakie muszą podjąć ZAFI, aby owe 
zobowiązania wypełnić.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowy wymóg jest ujęty w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych, a 
mianowicie, że ustalenia dotyczące przechowywania muszą być odpowiednie, aby chronić 
praw własności klientów, w szczególności w przypadku niewypłacalności zarządzającego. 
Oznacza to zazwyczaj, że musi istnieć skuteczny rozdział aktywów zarządzającego i aktywów 
klientów, który można osiągnąć różnymi sposobami w zależności od jurysdykcji. Dyrektywa 
wykonawcza dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych szczegółowo określa, 
jak należy to zrobić i podobne postanowienia można rozsądnie odnieść do ZAFI. 

Poprawka 845
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1g. Jeśli prawo obowiązujące w obrębie 
jurysdykcji, gdzie przechowywane są 
fundusze lub instrumenty finansowe 
klienta, nie pozwala ZAFI wykonać 
przepisów lit. d) lub e) ust. 1e, państwa 
członkowskie wprowadzają wymogi 
zapewniające równoważny stopień 
zabezpieczenia praw AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowy wymóg jest ujęty w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych, a 
mianowicie, że ustalenia dotyczące przechowywania muszą być odpowiednie, aby chronić 
praw własności klientów, w szczególności w przypadku niewypłacalności zarządzającego. 
Oznacza to zazwyczaj, że musi istnieć skuteczny rozdział aktywów zarządzającego i aktywów 
klientów, który można osiągnąć różnymi sposobami w zależności od jurysdykcji. Dyrektywa 
wykonawcza dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych szczegółowo określa, 
jak należy to zrobić i podobne postanowienia można rozsądnie odnieść do ZAFI. 
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Poprawka 846
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Pod warunkiem przestrzegania 
warunków wymienionych niżej ZAFI nie 
musi wyznaczać depozytariusza w 
odniesieniu do AFI bez praw do umorzeń 
wykonywalnych przez okres pięciu lat od
daty utworzenia AFI oraz który zgodnie ze 
swoją strategią i celami inwestycyjnymi 
nie dokonuje często inwestycji i 
dywestycji. 
Ww. warunki są następujące:
a) ZAFI stosują się do postanowień art. 
16-18 dyrektywy Komisji 2006/73/WE 
wprowadzającej środki wykonawcze do 
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
wymogów organizacyjnych i warunków 
prowadzenia działalności przez 
przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć 
zdefiniowanych na potrzeby tejże 
dyrektywy1 w celu ochrony praw AFI, 
którymi zarządzają oraz, w stosownych 
przypadkach, inwestorów instrumentów 
finansowych i funduszy do nich 
należących, pod warunkiem, że wszystkie 
instrumenty finansowe, które mogą być 
zaksięgowane lub przechowywane w inny 
sposób i które są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym zgodnie z art. 4 
ust. 1 pkt. 14 dyrektywy 2004/39/WE lub 
na innych rynkach regulowanych w 
obrębie UNII lub w kraju trzecim lub w 
systemie obrotu wielostronnego są 
chronione przez podmiot mogący być 
depozytariuszem w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy; oraz
b) niezależni audytorzy AFI zdają 
właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego roczne sprawozdania 
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sprawdzające czy:
(i) dokonane przez inwestorów płatności 
za objęcie udziałów lub jednostek zostały 
poprawnie zaksięgowane;
(ii) ZAFI utrzymali systemy właściwe do 
zapewnienia zgodności z postanowieniami 
art. 10 w okresie od ostatniego 
sprawozdania oraz ZAFI przestrzegali 
tych postanowień w dniu sprawozdania;
(iii) ZAFI może wykazać, że instrumenty 
finansowe, w przypadku których 
informuje się inwestorów, że są one 
przechowywane przez lub dla AFI, 
rzeczywiście są tak przechowywane. 
1 Dz.U. L 241 z 02.09.2006, s. 26.

Or. en

Uzasadnienie

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often 
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
checked in the annual audit.

Poprawka 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Pod warunkiem przestrzegania 
warunków wymienionych niżej ZAFI nie 
musi wyznaczać depozytariusza w 
odniesieniu do AFI bez praw do umorzeń 
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wykonywalnych przez okres pięciu lat od 
daty utworzenia AFI oraz który zgodnie ze 
swoją strategią i celami inwestycyjnymi 
nie dokonuje często inwestycji i 
dywestycji. 
Ww. warunki są następujące:
a) ZAFI stosują się do postanowień art. 
16-18 dyrektywy Komisji 2006/73/WE 
wprowadzającej środki wykonawcze do 
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
wymogów organizacyjnych i warunków 
prowadzenia działalności przez 
przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć 
zdefiniowanych na potrzeby tejże 
dyrektywy1 w celu ochrony praw AFI, 
którymi zarządzają oraz, w stosownych 
przypadkach, inwestorów instrumentów 
finansowych i funduszy do nich 
należących; oraz
b) niezależni audytorzy AFI zdają 
właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego roczne sprawozdania 
sprawdzające czy:
(i) dokonane przez inwestorów płatności 
za objęcie udziałów lub jednostek zostały 
poprawnie zaksięgowane;
(ii) ZAFI utrzymali systemy właściwe do 
zapewnienia zgodności z postanowieniami 
art. 10 w okresie od ostatniego 
sprawozdania oraz ZAFI przestrzegali 
tych postanowień w dniu sprawozdania;
(iii) ZAFI może wykazać, że instrumenty 
finansowe, w przypadku których 
informuje się inwestorów, że są one 
przechowywane przez lub dla AFI, 
rzeczywiście są tak przechowywane. 
1 Dz.U. L 241 z 02.09.2006, s. 26.

Or. en

Uzasadnienie

Aktywa funduszy PE, nawet jeśli chodzi o instrumenty finansowe, są często niewłaściwe do 
przechowywania ich przez instytucję kredytową UE w charakterze depozytariusza. Ich 
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niepłynny i długoterminowy charakter oznacza, że nie są wymagane specjalistyczne usługi 
depozytariusza, pod warunkiem, że aktywa te są właściwe rozdzielone. Depozytariusz 
zdecydowanie podniósłby koszty oraz spowodował opóźnienie transakcji inwestycyjnych ze 
szkodą dla inwestora. Większość funduszy PE dokonuje nie więcej niż 10-15 inwestycji w 
całym trwającym pięć lat okresie inwestycyjnym i są one stosunkowo prostymi 
długoterminowymi inwestycjami, które łatwo jest skontrolować w czasie rocznego audytu.

Poprawka 848
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Pod warunkiem przestrzegania 
warunków wymienionych niżej ZAFI nie 
musi wyznaczać depozytariusza w 
odniesieniu do AFI bez praw do umorzeń 
wykonywalnych przez okres pięciu lat od 
daty utworzenia AFI oraz który zgodnie ze 
swoją strategią i celami inwestycyjnymi 
nie dokonuje często inwestycji i 
dywestycji. 
Ww. warunki są następujące:
a) ZAFI stosują się do postanowień art. 
16-18 dyrektywy Komisji 2006/73/WE 
wprowadzającej środki wykonawcze do 
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do
wymogów organizacyjnych i warunków 
prowadzenia działalności przez 
przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć 
zdefiniowanych na potrzeby tejże 
dyrektywy1 w celu ochrony praw AFI, 
którymi zarządzają oraz, w stosownych 
przypadkach, inwestorów instrumentów 
finansowych i funduszy do nich 
należących, pod warunkiem, że wszystkie 
instrumenty finansowe, które mogą być 
zaksięgowane lub przechowywane w inny 
sposób i które są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym zgodnie z art. 4 
ust. 1 pkt. 14 dyrektywy 2004/39/WE lub 
na innych rynkach regulowanych w 
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obrębie UNII lub w kraju trzecim lub w 
systemie obrotu wielostronnego są 
chronione przez podmiot mogący być 
depozytariuszem w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy; oraz
b) niezależni audytorzy AFI zdają 
właściwym organom rodzimego państwa 
członkowskiego roczne sprawozdania 
sprawdzające czy:
(i) dokonane przez inwestorów płatności 
za objęcie udziałów lub jednostek zostały 
poprawnie zaksięgowane;
(ii) ZAFI utrzymali systemy właściwe do 
zapewnienia zgodności z postanowieniami 
art. 10 w okresie od ostatniego 
sprawozdania oraz ZAFI przestrzegali 
tych postanowień w dniu sprawozdania;
(iii) ZAFI może wykazać, że instrumenty 
finansowe, w przypadku których 
informuje się inwestorów, że są one 
przechowywane przez lub dla AFI, 
rzeczywiście są tak przechowywane. 
1 Dz.U. L 241 z 02.09.2006, s. 26.

Or. en

Poprawka 849
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy AFI o charakterze 
zamkniętym ma uprawnienia ZAFI oraz 
AFI jest firmą z siedzibą w państwie 
członkowskim, ZAFI nie musi wyznaczać 
depozytariusza do wykonywania 
obowiązków, o których mowa w ust. 1 
lit. ca), cb), cd) i ce).

Or. en
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Uzasadnienie

Dodatkowe zadania określone w poprawkach 68-72 (art. 17 ust. 1 lit. ca), cb), cd) i ce) 
projektu sprawozdania dotyczą kwestii, za które odpowiedzialna jest Rada Dyrektorów firmy 
utworzonej na mocy europejskiego prawa spółek. W przypadku, gdy AFI jest ZAFI i podlega 
prawu europejskiemu, pozwolenie ZAFI na wykonywanie tej części obowiązków 
depozytariusza nie powinno budzić niepokoju.

Poprawka 850
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI nie może działać w charakterze 
depozytariusza. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast narzucać koncepcję depozytariusza różnym istniejącym strukturom funduszy, należy 
jasno zdefiniować funkcje/zadania depozytariusza, które mogą być powierzane 
depozytariuszowi lub innej instytucji gwarantującej niezależność wykonywanych działań w 
najlepszym interesie inwestorów.

Poprawka 851
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI nie może działać w charakterze 
depozytariusza. 

2. ZAFI nie może działać w charakterze 
depozytariusza AFI, którego jest ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli ZAFI kwalifikuje się do bycia depozytariuszem AFI, którego nie jest zarządzającym, nie 
ma powodu mu tego zabraniać. Zakazy mają jedynie funkcję zapobiegania konfliktom.
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Poprawka 852
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI nie może działać w charakterze 
depozytariusza. 

2. ZAFI nie może działać w charakterze 
depozytariusza AFI, którego jest ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie ma na celu tylko unikanie konfliktów: nie ma powodu, aby zabraniać ZAFI 
bycia depozytariuszem AFI, którego nie jest zarządzającym (w rozumieniu dyrektywy), jeżeli 
ZAFI kwalifikuje się do bycia depozytariuszem.
Ważne jest, aby dokładnie wyjaśnić obowiązki depozytariusza wszystkim inwestorom AFI 
kolektywnie, nie zaś „AFI lub inwestorom”, jako że może to sugerować konflikt lojalności.  
Jest to w szczególności decydujące w odniesieniu do AFI bez niezależnej formy prawnej.

Poprawka 853
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI nie może działać w charakterze 
depozytariusza. 

2. ZAFI nie może działać w charakterze 
depozytariusza żadnego AFI, którego jest 
ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie ma na celu tylko unikanie konfliktów: Nie ma powodu, aby zabraniać ZAFI 
bycia depozytariuszem AFI, którego nie jest zarządzającym, jeżeli ZAFI kwalifikuje się do 
bycia depozytariuszem.
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Poprawka 854
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ZAFI nie może działać w charakterze 
depozytariusza. 

2. Żadne przedsiębiorstwo nie może 
działać zarówno w charakterze ZAFI, jak i
depozytariusza dla AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawa Madoffa wskazała na potrzebę zwiększenia w UE niezależności depozytariuszy od 
zarządzających funduszami i vice versa. Aby utrzymać mocne struktury zarządcze i 
ograniczyć do minimum konflikt interesów, zarządzający funduszami i depozytariusze muszą 
być od siebie niezależni.  Wymóg niezależności powinien obejmować cały łańcuch wartości, w 
tym podpowiernictwo i  sub-management.

Poprawka 855
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Depozytariusz działa niezależnie i 
wyłącznie w interesie inwestorów AFI.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast narzucać koncepcję depozytariusza różnym istniejącym strukturom funduszy, należy 
jasno zdefiniować funkcje/zadania depozytariusza, które mogą być powierzane 
depozytariuszowi lub innej instytucji gwarantującej niezależność wykonywanych działań w 
najlepszym interesie inwestorów.
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Poprawka 856
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Depozytariusz działa niezależnie i 
wyłącznie w interesie inwestorów AFI.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli ZAFI kwalifikuje się do bycia depozytariuszem AFI, którego nie jest zarządzającym, nie 
ma powodu mu tego zabraniać. Zakazy mają jedynie funkcję zapobiegania konfliktom.

Poprawka 857
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Depozytariusz działa niezależnie i 
wyłącznie w interesie inwestorów AFI.

W kontekście ich poszczególnych ról 
ZAFI i depozytariusz działają uczciwie, 
sprawiedliwie, profesjonalnie, niezależnie 
i w interesie AFI lub inwestorów AFI 
kolektywnie.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie ma na celu tylko unikanie konfliktów: nie ma powodu, aby zabraniać ZAFI 
bycia depozytariuszem AFI, którego nie jest zarządzającym (w rozumieniu dyrektywy), jeżeli 
ZAFI kwalifikuje się do bycia depozytariuszem.
Ważne jest, aby dokładnie wyjaśnić obowiązki depozytariusza wszystkim inwestorom AFI 
kolektywnie, nie zaś „AFI lub inwestorom”, jako że może to sugerować konflikt lojalności.  
Jest to w szczególności decydujące w odniesieniu do AFI bez niezależnej formy prawnej.
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Poprawka 858
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Depozytariusz działa niezależnie i 
wyłącznie w interesie inwestorów AFI.

Depozytariusz działa niezależnie i 
wyłącznie w interesie inwestorów AFI.
ZAFI i depozytariusz są od siebie 
niezależni. Niezależność oznacza tu, że 
ZAFI i depozytariusz nie są związani 
wspólnym zarządzaniem czy kontrolą, ani 
znacznym bezpośrednim lub pośrednim 
holdingiem. Nie ma na to wpływu żadne 
powierzanie zadań na mocy ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawa Madoffa wskazała na potrzebę zwiększenia w UE niezależności depozytariuszy od 
zarządzających funduszami i vice versa. Aby utrzymać mocne struktury zarządcze i 
ograniczyć do minimum konflikt interesów, zarządzający funduszami i depozytariusze muszą 
być od siebie niezależni.  Wymóg niezależności powinien obejmować cały łańcuch wartości, w 
tym podpowiernictwo i  sub-management.

Poprawka 859
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Depozytariusz działa niezależnie i 
wyłącznie w interesie inwestorów AFI.

Depozytariusz działa niezależnie i w 
interesie inwestorów AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Depozytariusz musi mieć możliwość zarządzania swoim własnym ryzykiem, aby chronić 
interesów swoich udziałowców i klientów. Dyrektywa powinna zezwalać na zarządzanie przez 
depozytariusza własnym ryzykiem poprzez uwzględnienie naturalnego konfliktu interesów 
między stronami umowy.
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Poprawka 860
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście ich poszczególnych ról 
ZAFI i depozytariusz działają uczciwie, 
sprawiedliwie, profesjonalnie, niezależnie 
i w interesie wszystkich inwestorów AFI 
kolektywnie.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby dokładnie wyjaśnić obowiązki depozytariusza wszystkim inwestorom AFI 
kolektywnie, nie zaś „AFI lub inwestorom”, jako że może to sugerować konflikt lojalności.

Poprawka 861
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyznaczenie depozytariusza przez ZAFI 
następuje w ramach umowy.

Or. en
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Poprawka 862
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zadania wymienione w ust. 1 mogą być 
wypełnione przez depozytariusza.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast narzucać koncepcję depozytariusza różnym istniejącym strukturom funduszy, należy 
jasno zdefiniować funkcje/zadania depozytariusza, które mogą być powierzane 
depozytariuszowi lub innej instytucji gwarantującej niezależność wykonywanych działań w 
najlepszym interesie inwestorów.

Poprawka 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową we 
Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie z 
dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana).

3. Depozytariusz jest:

a) instytucją kredytową, która ma siedzibę 
statutową we Wspólnocie i posiada 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest właściwe ograniczanie podmiotów kwalifikujących się do roli depozytariusza do 



AM\805037PL.doc 105/175 PE439.132v01-00

PL

instytucji kredytowych UE. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz różnych AFI wchodzących w 
zakres stosowania dyrektywy, takie instytucje nie zawsze posiadają największe kompetencje 
do wykonywania funkcji depozytariusza w odniesieniu do konkretnych aktywów w różnych 
rodzajach AFI. Ponadto takie ograniczenia mogą prowadzić do niedopuszczalnej 
koncentracji ryzyka w instytucjach kredytowych, generować niepotrzebne koszty oraz 
poważnie ograniczać możliwości inwestowania w aktywa w krajach trzecich.

Poprawka 864
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową we 
Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie z 
dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana).

3. Depozytariusz jest:

a) instytucją kredytową, która ma siedzibę 
statutową we Wspólnocie i posiada 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Warunek, że depozytariuszem może być jedynie instytucja kredytowa w UE prowadziłby by do 
niebezpiecznej koncentracji ryzyka. Aby chronić konkurencję, funkcje depozytariusza powinny 
móc pełnić inne rodzaje instytucji finansowych. Kwalifikujące się podmioty nie powinny się 
ograniczać do instytucji kredytowych czy firm inwestycyjnych. Należy umożliwić innym 
instytucjom specjalizowanie się w świadczeniu usług depozytariusza, jako ze może to 
pobudzić konkurencję i prowadzić do wyższej jakości usług. Instytucje te powinny podlegać 
odpowiedniemu nadzorowi.
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Poprawka 865
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową we 
Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie z 
dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana).

3. Depozytariusz jest:

a) instytucją kredytową, która ma siedzibę 
statutową we Wspólnocie i posiada 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa objęte dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych powinny 
uzyskać zezwolenie na bycie depozytariuszami i móc wykorzystywać, w przypadku funduszy o 
charakterze zamkniętym, podmioty takie jak księgowi i prawnicy do pełnienia funkcji 
depozytariusza.

Poprawka 866
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową we 
Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie z 
dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana).

3. Depozytariusz jest:
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a) instytucją kredytową, która ma siedzibę 
statutową we Wspólnocie i posiada 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE;

Or. en

Poprawka 867
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową we 
Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie z 
dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana).

3. Depozytariusz jest:

a) instytucją kredytową, która ma siedzibę 
statutową we Wspólnocie i posiada 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku ograniczenia liczby instytucji mogących pełnić funkcje depozytariusza, liczba 
depozytariuszy zmniejszy się, co spowoduje większą koncentrację ryzyka i zwiększone ryzyko 
systemowe.
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Poprawka 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową we 
Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie z 
dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana).

3. Depozytariusz jest:

a) instytucją kredytową, która ma siedzibę 
statutową we Wspólnocie i posiada 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest rozszerzenie grupy podmiotów uprawnionych do bycia 
depozytariuszami. Ograniczenie tej grupy do instytucji kredytowych, jak proponuje Komisja, 
wydaje się nierozsądne, w szczególności w świetle katalogu depozytariuszy włączonego do 
dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe.

Poprawka 869
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową we 
Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie z 
dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje 

3. Depozytariusz jest:
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kredytowe (wersja przeredagowana).
a) instytucją kredytową, która ma siedzibę 
statutową we Wspólnocie i posiada 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla w ogólnym zarysie rezultaty sprawozdania Gauzèsa oraz 
kompromisowej propozycji prezydencji szwedzkiej. 
Powinno się uwzględnić tę trzecią kategorię kwalifikujących się depozytariuszy; odniesienie 
do rodzimego państwa członkowskiego AFI jest istotnym punktem. Jest tak dlatego, że zgodnie 
z dyrektywą w sprawie alternatywnych funduszy inwestycyjnych ZAFI może zarządzać AFI w 
innym państwie członkowskim, a rodzime państwo członkowskie AFI zatwierdza 
depozytariusza dla tego AFI. 

Poprawka 870
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową we 
Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie z 
dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana).

3. Depozytariusz jest:

a) instytucją kredytową, która ma siedzibę 
statutową we Wspólnocie i posiada 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE;

Or. en
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Poprawka 871
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową we 
Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie z 
dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie podejmowania i 
prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (wersja przeredagowana).

3. Depozytariusz jest:

a) instytucją kredytową, która ma siedzibę 
statutową we Wspólnocie i posiada 
zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE;

Or. en

Poprawka 872
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przedsiębiorstwem inwestycyjnym 
uprawnionym zgodnie z dyrektywą 
2004/39/WE do świadczenia również 
usług pomocniczych zabezpieczania 
instrumentów finansowych na rachunek 
klientów oraz zarządzania nimi zgodnie z 
sekcją B(1) załącznika I do tej dyrektywy, 
posiadającym siedzibę statutową w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku ograniczenia liczby instytucji mogących pełnić funkcje depozytariusza, liczba 
depozytariuszy zmniejszy się, co spowoduje większą koncentrację ryzyka i zwiększone ryzyko 
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systemowe.

Poprawka 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przedsiębiorstwem inwestycyjnym 
uprawnionym zgodnie z dyrektywą 
2004/39/WE do świadczenia również 
usług pomocniczych zabezpieczania 
instrumentów finansowych na rachunek 
klientów oraz zarządzania nimi zgodnie z 
sekcją B(1) załącznika I do tej dyrektywy, 
posiadającym siedzibę statutową w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest rozszerzenie grupy podmiotów uprawnionych do bycia 
depozytariuszami. Ograniczenie tej grupy do instytucji kredytowych, jak proponuje Komisja, 
wydaje się nierozsądne, w szczególności w świetle katalogu depozytariuszy włączonego do 
dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe.

Poprawka 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przedsiębiorstwem inwestycyjnym 
uprawnionym zgodnie z dyrektywą 
2004/39/WE do świadczenia również 
usług pomocniczych zabezpieczania 
instrumentów finansowych na rachunek 
klientów oraz zarządzania nimi zgodnie z 
sekcją B(1) załącznika I do tej dyrektywy, 
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posiadającym siedzibę statutową w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest właściwe ograniczanie podmiotów kwalifikujących się do roli depozytariusza do 
instytucji kredytowych UE. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz różnych AFI wchodzących w 
zakres stosowania dyrektywy, takie instytucje nie zawsze posiadają największe kompetencje 
do wykonywania funkcji depozytariusza w odniesieniu do konkretnych aktywów w różnych 
rodzajach AFI. Ponadto takie ograniczenia mogą prowadzić do niedopuszczalnej 
koncentracji ryzyka w instytucjach kredytowych, generować niepotrzebne koszty oraz 
poważnie ograniczać możliwości inwestowania w aktywa w krajach trzecich.

Poprawka 875
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przedsiębiorstwem inwestycyjnym 
uprawnionym zgodnie z dyrektywą 
2004/39/WE do świadczenia również 
usług pomocniczych zabezpieczania 
instrumentów finansowych na rachunek 
klientów oraz zarządzania nimi zgodnie z 
sekcją B(1) załącznika I do tej dyrektywy, 
posiadającym siedzibę statutową w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Warunek, że depozytariuszem może być jedynie instytucja kredytowa w UE prowadziłby by do 
niebezpiecznej koncentracji ryzyka. Aby chronić konkurencję, funkcje depozytariusza powinny 
móc pełnić inne rodzaje instytucji finansowych. Kwalifikujące się podmioty nie powinny się 
ograniczać do instytucji kredytowych czy firm inwestycyjnych. Należy umożliwić innym 
instytucjom specjalizowanie się w świadczeniu usług depozytariusza, jako że może to 
pobudzić konkurencję i prowadzić do wyższej jakości usług. Instytucje te powinny podlegać 
odpowiedniemu nadzorowi.
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Poprawka 876
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) przedsiębiorstwem inwestycyjnym 
uprawnionym zgodnie z dyrektywą 
2004/39/WE do świadczenia również 
usług pomocniczych zgodnie z sekcją B(1) 
załącznika I do tej dyrektywy, 
posiadającym siedzibę statutową w Unii;

Or. en

Poprawka 877
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) przedsiębiorstwem inwestycyjnym, 
które ma siedzibę statutową w Unii i 
posiada zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2004/39/WE;

Or. en

Poprawka 878
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ad) przedsiębiorstwem inwestycyjnym 
posiadającym zezwolenie zgodnie z 
dyrektywą 2004/39/WE;
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Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa objęte dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych powinny 
uzyskać zezwolenie na bycie depozytariuszami i móc wykorzystywać, w przypadku funduszy o 
charakterze zamkniętym, podmioty takie jak księgowi i prawnicy do pełnienia funkcji 
depozytariusza.

Poprawka 879
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ad) przedsiębiorstwem inwestycyjnym 
posiadającym zezwolenie zgodnie z 
dyrektywą 2004/39/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla w ogólnym zarysie rezultaty sprawozdania Gauzèsa oraz 
kompromisowej propozycji prezydencji szwedzkiej. 
Powinno się uwzględnić tę trzecią kategorię kwalifikujących się depozytariuszy; odniesienie 
do rodzimego państwa członkowskiego AFI jest istotnym punktem. Jest tak dlatego, że zgodnie 
z dyrektywą w sprawie alternatywnych funduszy inwestycyjnych ZAFI może zarządzać AFI w 
innym państwie członkowskim, a rodzime państwo członkowskie AFI zatwierdza 
depozytariusza dla tego AFI. 

Poprawka 880
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ad) przedsiębiorstwem inwestycyjnym 
posiadającym zezwolenie zgodnie z 
dyrektywą 2004/39/WE;



AM\805037PL.doc 115/175 PE439.132v01-00

PL

Or. en

Poprawka 881
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ae) osobą prawną, która otrzymała od 
właściwych organów rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI zezwolenie na 
działanie w charakterze depozytariusza, 
która podlega regulacji ostrożnościowej i 
stałemu nadzorowi i która może 
dostarczyć wystarczających gwarancji 
finansowych i zawodowych 
umożliwiających jej skuteczne 
wykonywanie zadań wynikających z 
funkcji depozytariusza i wypełnianie 
zobowiązań związanych z tą funkcją; lub

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku ograniczenia liczby instytucji mogących pełnić funkcje depozytariusza, liczba 
depozytariuszy zmniejszy się, co spowoduje większą koncentrację ryzyka i zwiększone ryzyko 
systemowe.

Poprawka 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ae) osobą prawną, która otrzymała od 
właściwych organów rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI zezwolenie na 
działanie w charakterze depozytariusza, 
która podlega regulacji ostrożnościowej i 
stałemu nadzorowi i która może 
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dostarczyć wystarczających gwarancji 
finansowych i zawodowych 
umożliwiających jej skuteczne 
wykonywanie zadań wynikających z 
funkcji depozytariusza i wypełnianie 
zobowiązań związanych z tą funkcją; lub

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest właściwe ograniczanie podmiotów kwalifikujących się do roli depozytariusza do 
instytucji kredytowych UE. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz różnych AFI wchodzących w 
zakres stosowania dyrektywy, takie instytucje nie zawsze posiadają największe kompetencje
do wykonywania funkcji depozytariusza w odniesieniu do konkretnych aktywów w różnych 
rodzajach AFI. Ponadto takie ograniczenia mogą prowadzić do niedopuszczalnej 
koncentracji ryzyka w instytucjach kredytowych, generować niepotrzebne koszty oraz 
poważnie ograniczać możliwości inwestowania w aktywa w krajach trzecich.

Poprawka 883
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ae) osobą prawną, która otrzymała od 
właściwych organów rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI zezwolenie na 
działanie w charakterze depozytariusza, 
która podlega regulacji ostrożnościowej i 
stałemu nadzorowi, i która może 
dostarczyć wystarczających gwarancji 
finansowych i zawodowych 
umożliwiających jej skuteczne 
wykonywanie zadań wynikających z 
funkcji depozytariusza i wypełnianie 
zobowiązań związanych z tą funkcją;

Or. en

Uzasadnienie

Warunek, że depozytariuszem może być jedynie instytucja kredytowa w UE prowadziłby by do 
niebezpiecznej koncentracji ryzyka. Aby chronić konkurencję, funkcje depozytariusza powinny 
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móc pełnić inne rodzaje instytucji finansowych. Kwalifikujące się podmioty nie powinny się 
ograniczać do instytucji kredytowych czy firm inwestycyjnych. Należy umożliwić innym 
instytucjom specjalizowanie się w świadczeniu usług depozytariusza, jako że może to 
pobudzić konkurencję i prowadzić do wyższej jakości usług. Instytucje te powinny podlegać 
odpowiedniemu nadzorowi.

Poprawka 884
Gay Mitchell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ae) osobą prawną, która otrzymała od 
właściwych organów rodzimego państwa 
członkowskiego AFI zezwolenie na 
działanie w charakterze depozytariusza, 
która podlega regulacji ostrożnościowej i 
stałemu nadzorowi, i która może 
dostarczyć wystarczających gwarancji 
finansowych i zawodowych 
umożliwiających jej skuteczne 
wykonywanie zadań wynikających z 
funkcji depozytariusza i wypełnianie 
zobowiązań związanych z tą funkcją;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla w ogólnym zarysie rezultaty sprawozdania Gauzèsa oraz 
kompromisowej propozycji prezydencji szwedzkiej. 
Powinno się uwzględnić tę trzecią kategorię kwalifikujących się depozytariuszy; odniesienie 
do rodzimego państwa członkowskiego AFI jest istotnym punktem. Jest tak dlatego, że zgodnie 
z dyrektywą w sprawie alternatywnych funduszy inwestycyjnych ZAFI może zarządzać AFI w 
innym państwie członkowskim, a rodzime państwo członkowskie AFI zatwierdza 
depozytariusza dla tego AFI. 
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Poprawka 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

af) osobą prawną, która pełni funkcje 
depozytariusza w ramach działalności 
zawodowej lub biznesowej, która w 
związku z tą funkcją podlega regulacji 
ostrożnościowej i stałemu nadzorowi i 
która może dostarczyć wystarczających 
gwarancji finansowych i zawodowych 
umożliwiających jej skuteczne 
wykonywanie zadań wynikających z 
funkcji depozytariusza i wypełnianie 
zobowiązań związanych z tą funkcją;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest rozszerzenie grupy podmiotów uprawnionych do bycia 
depozytariuszami. Ograniczenie tej grupy do instytucji kredytowych, jak proponuje Komisja, 
wydaje się nierozsądne, w szczególności w świetle katalogu depozytariuszy włączonego do 
dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe.

Poprawka 886
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a g) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ag) instytucją, która podlega regulacji 
ostrożnościowej i stałemu nadzorowi i 
która może dostarczyć wystarczających 
gwarancji finansowych i zawodowych 
umożliwiających jej skuteczne 
wykonywanie zadań wynikających z 
funkcji depozytariusza i wypełnianie 
zobowiązań związanych z tą funkcją;
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Or. en

Uzasadnienie

Pozwala to przedsiębiorstwom, które są właściwie regulowane przez państwa członkowskie 
na podjęcie funkcji depozytariusza, takim jak fundusze powiernicze, które nie maja powodu, 
by angażować się w działalność inwestycyjną wymagającą statusu przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego objętego dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Poprawka 887
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a g) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ag) instytucją, która podlega regulacji 
ostrożnościowej i stałemu nadzorowi i 
która może dostarczyć wystarczających 
gwarancji finansowych i zawodowych 
umożliwiających jej skuteczne 
wykonywanie zadań wynikających z 
funkcji depozytariusza i wypełnianie 
zobowiązań związanych z tą funkcją;

Or. en

Poprawka 888
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a h) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ah) instytucją, która podlega szczególnym 
uregulowaniom i szczególnemu nadzorowi 
w kraju jej utworzenia w odniesieniu do 
świadczenia usług przechowywania.

Or. en
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Poprawka 889
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a i) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ai) w przypadku funduszy o charakterze 
zamkniętym, osoba prawną, która podlega 
regulacji ostrożnościowej i stałemu 
nadzorowi i która może dostarczyć 
wystarczających gwarancji finansowych i 
zawodowych umożliwiających jej 
skuteczne wykonywanie zadań 
wynikających z funkcji depozytariusza i 
wypełnianie zobowiązań związanych z tą 
funkcją;

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa objęte dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych powinny 
uzyskać zezwolenie na bycie depozytariuszami i móc wykorzystywać, w przypadku funduszy o 
charakterze zamkniętym, podmioty takie jak księgowi i prawnicy do pełnienia funkcji 
depozytariusza.

Poprawka 890
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a j) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aj) w uzupełnieniu do postanowień lit. a), 
b) i c) ust. 1, w przypadku AFI 
nieposiadających aktywów, które mogą 
być zabezpieczone zgodnie z lit. b) i) ust. 1 
lub które są instrumentami pochodnymi, 
depozytariuszem może być podmiot 
pełniący funkcje depozytariusza w ramach 
działalności zawodowej lub biznesowej, 
który w związku z tymi funkcjami podlega 
obowiązkowej rejestracji zawodowej 
uznanej przez prawo lub wymogom 
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prawnym i regulacyjnym, lub przepisom 
dotyczącym etyki zawodowej, i który może 
dostarczyć wystarczających gwarancji 
finansowych i zawodowych 
umożliwiających mu skuteczne 
wykonywanie zadań wynikających z 
funkcji depozytariusza i wypełnianie 
zobowiązań związanych z tą funkcją'

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku ograniczenia liczby instytucji mogących pełnić funkcje depozytariusza, liczba 
depozytariuszy zmniejszy się, co spowoduje większą koncentrację ryzyka i zwiększone ryzyko 
systemowe.

Poprawka 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a k) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ak) podmiotem, który pełni funkcje 
depozytariusza w ramach działalności 
zawodowej lub biznesowej i który w 
związku z tymi funkcjami podlega 
obowiązkowej rejestracji zawodowej 
uznanej przez prawo lub wymogom 
prawnym i regulacyjnym, lub przepisom 
dotyczącym etyki zawodowej, i który może 
dostarczyć wystarczających gwarancji 
finansowych i zawodowych 
umożliwiających mu skuteczne 
wykonywanie zadań wynikających z 
funkcji depozytariusza i wypełnianie 
zobowiązań związanych z tą funkcją;

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest właściwe ograniczanie podmiotów kwalifikujących się do roli depozytariusza do 
instytucji kredytowych UE. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz różnych AFI wchodzących w 
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zakres stosowania dyrektywy, takie instytucje nie zawsze posiadają największe kompetencje 
do wykonywania funkcji depozytariusza w odniesieniu do konkretnych aktywów w różnych 
rodzajach AFI. Ponadto takie ograniczenia mogą prowadzić do niedopuszczalnej 
koncentracji ryzyka w instytucjach kredytowych, generować niepotrzebne koszty oraz 
poważnie ograniczać możliwości inwestowania w aktywa w krajach trzecich.

Poprawka 892
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową we Wspólnocie
i posiada zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
przez instytucje kredytowe (wersja 
przeredagowana).

3. W przypadku ZAFI z siedzibą w Unii, 
bez względu na to gdzie uprawniony AFI 
ma siedzibę, depozytariusz jest instytucją 
kredytową, która ma siedzibę statutową w 
Unii i posiada zezwolenie zgodnie z 
dyrektywą 2006/48/WE

W przypadku ZAFI z siedzibą w kraju 
trzecim, depozytariuszem jest regulowana 
instytucja kredytowa w tym kraju trzecim.

Or. en

Poprawka 893
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową we Wspólnocie
i posiada zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności 
przez instytucje kredytowe (wersja 
przeredagowana).

3. Depozytariusz jest instytucją kredytową, 
która ma siedzibę statutową w Unii i 
posiada zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2006/48/WE lub instytucją zarejestrowaną 
w obrębie innej jurysdykcji z 
równoważnymi przepisami prawa.
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Or. en

Uzasadnienie

Ograniczanie depozytariuszy do instytucji UE, oprócz tego że jest praktyką 
protekcjonistyczną, zmniejszy liczbę depozytariuszy i zwiększy koszty ponoszone przez 
inwestorów. 

Poprawka 894
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W uzupełnieniu do postanowień lit. a), 
ab) i ag) ust. 3, w przypadku AFI bez praw 
do umorzeń wykonywalnych przez okres 
pięciu lat od daty utworzenia każdego AFI 
i które zgodnie ze swoją strategią 
inwestycyjną i celami dokonują inwestycji 
i dywestycji wyłącznie z niewielką 
częstotliwością, depozytariuszem może 
być:
a) osoba prawna, która podlega regulacji 
ostrożnościowej i stałemu nadzorowi i 
która może dostarczyć wystarczających 
gwarancji finansowych i zawodowych 
umożliwiających jej skuteczne 
wykonywanie zadań wynikających z 
funkcji depozytariusza i wypełnianie 
zobowiązań związanych z tą funkcją; lub
b) osoba prawna, która pełni funkcje 
depozytariusza w ramach działalności 
zawodowej lub biznesowej i która w 
związku z tymi funkcjami podlega 
obowiązkowej rejestracji zawodowej 
uznanej przez prawo lub wymogom 
prawnym i regulacyjnym, lub przepisom 
dotyczącym etyki zawodowej i która może 
dostarczyć wystarczających gwarancji 
finansowych i zawodowych 
umożliwiających jej skuteczne 
wykonywanie zadań wynikających z 
funkcji depozytariusza i wypełnianie 
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zobowiązań związanych z tą funkcją.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana mająca na celu wyjaśnienie, że jest to nowa kategoria kwalifikującego się 
depozytariusza oraz zachowanie spójności z ww. lit. c).

Poprawka 895
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Każde wyznaczenie depozytariusza 
musi być zatwierdzone przez właściwy 
organ rodzimego państwa członkowskiego 
ZAFI. Właściwy organ może zezwolić na 
wyznaczenie więcej niż jednego 
depozytariusza, jeżeli uważa, że nie 
zakłóci to właściwego wykonywania 
wszystkich obowiązków depozytariusza 
wymienionych w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg wyznaczenia tylko jednego depozytariusza jest zbyt restrykcyjny i sprzyja koncentracji 
ryzyka.  Łączy on funkcje w sposób niekomercyjny i utrudniałby ZAFI wynegocjowanie 
konkurencyjnych cen świadczonych usług, zmniejszając tym samym zyski inwestora. Wymóg 
zatwierdzenia depozytariusza przez właściwy organ zagwarantuje przestrzeganie 
odpowiednich norm. Pomoże to zachować proporcjonalność dyrektywy poprzez 
ustrukturyzowanie usług w jak najbardziej opłacalny sposób, z czego skorzystają szczególnie 
małe AFI.



AM\805037PL.doc 125/175 PE439.132v01-00

PL

Poprawka 896
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. W przypadku AFI z siedzibą w Unii, 
wyznaczony depozytariusz ma siedzibę w 
rodzimym państwie członkowskim AFI. 
Każde wyznaczenie depozytariusza jest 
zatwierdzane przez właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego AFI. 
W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego właściwe organy rodzimego 
państwa członkowskiego AFI mogą 
zezwolić instytucjom spełniającym wymogi 
ust. 3 i z siedzibą w innym państwie 
członkowskim na wyznaczenie ich na 
depozytariuszy.

Or. en

Poprawka 897
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. W przypadku gdy AFI zarządzany 
przez uprawnionego ZAFI ma siedzibę  w 
Unii, statutowa siedziba depozytariusza 
może się znajdować w jakimkolwiek 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg, że depozytariusz musi być zarejestrowany w tym samym państwie członkowskim, w 
którym ma siedzibę AFI kłóci się ze staraniami zmierzającymi do ustanowienia jednolitego 
rynku usług finansowych. Przyczynia się również do powstania ryzyka systemowego w 
mniejszych państwach członkowskich, gdzie tylko bardzo niewielka liczba instytucji 
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kwalifikuje się do zostania depozytariuszem w porównaniu z liczbą AFI, co powoduje dużą 
koncentrację rachunków AFI na jednego depozytariusza.

Poprawka 898
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3e. W przypadku gdy AFI zarządzane 
przez uprawnionego ZAFI ma siedzibę 
w kraju trzecim, statutowa siedziba 
depozytariusza znajduje się w Unii, chyba 
że spełnione są poniższe warunki:
a) właściwe organy rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI oraz właściwe 
organy państwa trzeciego, w którym 
siedzibę ma AFI, podpisały umowy 
w sprawie współpracy i wymiany 
informacji;
b) ustawodawstwo kraju trzeciego, w 
którym siedzibę ma AFI jest zgodne z 
normami wyznaczonymi przez instytucje 
międzynarodowe;
c) w stosunku do kraju trzeciego, w 
którym ma siedzibę AFI została wydana 
decyzja zgodnie z ust. 3d, w której 
stwierdzono, że standardy zapobiegające 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu są równoważne ze 
standardami obowiązującymi w prawie 
UE;
d) rodzime państwo członkowskie ZAFI 
podpisało umowę z krajem trzecim, w 
którym ma siedzibę AFI, która jest w pełni 
zgodna ze standardami określonymi w art. 
26 wzorcowej konwencji OECD 
o podatkach i gwarantuje skuteczną 
wymianę informacji w sprawach 
podatkowych.

Or. en
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Uzasadnienie

AFI z siedzibą w krajach trzecich powinny móc mieć depozytariuszy z siedzibą w krajach 
trzecich, pod warunkiem, że spełnią oni odpowiednie warunki. Systemy w krajach trzecich 
powinny być zgodne z systemami ustanowionymi przez organy międzynarodowe, takie jak 
IOSCO, aby móc zagwarantować odpowiednie standardy. W lit. c) znajduje się odniesienie do 
poprawki do art. 17 ust. 3 projektu sprawozdania.

Poprawka 899
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3f. Państwa członkowskie zezwalają ZAFI 
na deponowanie instrumentów 
finansowych przechowywanych w imieniu 
zarządzanego przez niego AFI na 
rachunku lub rachunkach otwartych u 
strony trzeciej, pod warunkiem że 
przedsiębiorstwa te z należytą wprawą, 
rozwagą i starannością wybierają, 
wyznaczają i okresowo kontrolują stronę 
trzecią oraz uzgodnienia dotyczące 
przechowywania i zabezpieczania takich 
instrumentów finansowych.
Państwa członkowskie wymagają w 
szczególności, by ZAFI brali pod uwagę 
poziom wiedzy specjalistycznej i opinię, 
jaką cieszy się na rynku strona trzecia, jak 
również wszelkie wymagania prawne oraz 
praktyki rynkowe dotyczące 
przechowywania takich instrumentów 
finansowych, które mogłyby mieć 
niekorzystny wpływ na prawa AFI.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI powinni przyjąć na siebie główną odpowiedzialność oraz spełniać takie same warunki 
jak przedsiębiorstwa objęte dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych, co 
należy określić w zmienionym tekście zmieniając odniesienia do klientów i firm 
inwestycyjnych na odniesienia do AFI i ZAFI.



PE439.132v01-00 128/175 AM\805037PL.doc

PL

Poprawka 900
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3g. Państwa członkowskie dbają o to, by w 
przypadku gdy zabezpieczanie 
instrumentów finansowych na rachunek 
innej osoby w obrębie jurysdykcji, gdzie 
przedsiębiorstwo inwestycyjne proponuje 
zdeponować instrumenty finansowe 
klienta u strony trzeciej, podlega 
szczególnym uregulowaniom i nadzorowi 
– przedsiębiorstwo to w obrębie owej 
jurysdykcji nie deponowało instrumentów 
finansowych u strony trzeciej, która takim 
uregulowaniom i nadzorowi nie podlega.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI powinni przyjąć na siebie główną odpowiedzialność oraz spełniać takie same warunki 
jak przedsiębiorstwa objęte dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych, co 
należy określić w zmienionym tekście zmieniając odniesienia do klientów i firm 
inwestycyjnych na odniesienia do AFI i ZAFI.

Poprawka 901
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3h. Państwa członkowskie dbają o to, by 
ZAFI nie przechowywały instrumentów 
finansowych w imieniu AFI u strony 
trzeciej w państwie trzecim, które nie 
reguluje przechowywania i zabezpieczania 
instrumentów finansowych na rachunek 
innej osoby, chyba że spełniony jest jeden 
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z poniższych warunków:
a) charakter instrumentów finansowych 
lub związanych z nimi usług 
inwestycyjnych wymaga, by instrumenty te 
zdeponować u strony trzeciej w państwie 
trzecim;
b) instrumenty finansowe przechowywane 
są w imieniu klienta branżowego, a klient 
taki zwraca się do przedsiębiorstwa z 
pisemnym wnioskiem o zdeponowanie ich 
u strony trzeciej w państwie trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

ZAFI powinni przyjąć na siebie główną odpowiedzialność oraz spełniać takie same warunki 
jak przedsiębiorstwa objęte dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych, co 
należy określić w zmienionym tekście zmieniając odniesienia do klientów i firm 
inwestycyjnych na odniesienia do AFI i ZAFI.

Poprawka 902
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3i. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, które 
określają warunki, które powinna 
spełniać instytucja kwalifikująca się do 
bycia depozytariuszem. 
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
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Poprawka 903
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Punkt uwzględniony już w ogólnych zobowiązaniach dotyczących delegowania.

Poprawka 904
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na przejrzystość transakcji finansowych istotne jest, aby depozytariusze wykonywali 
swe obowiązki samodzielnie, tak aby możliwe było śledzenie depozytów. Wobec braku takiego 
zapisu art. 20 ust. 1 lit. d) stałaby się zbędna.

Poprawka 905
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje skreślony
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zadania innym depozytariuszom.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na przejrzystość transakcji finansowych istotne jest, aby depozytariusze wykonywali 
swe obowiązki samodzielnie, tak aby możliwe było śledzenie depozytów. Wobec braku takiego 
zapisu art. 20 ust. 1 lit. d) stałaby się zbędna.

Poprawka 906
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz nie może powierzać 
swoich zadań innym depozytariuszom.

Or. en

Uzasadnienie

Powierzanie zadań depozytariusza jest szkodliwe dla ochrony inwestora, dla ZAFI oraz 
utrudnia organom nadzorczym wykonywanie ich zadań.

Poprawka 907
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać funkcje 
każdej innej osobie innej niż AFI czy 
ZAFI, czy też wspólnik któregokolwiek z 
nich pod warunkiem, że z należytą 
dbałością, starannością i rzetelnością 
dokonuje wyboru, wyznaczenia i 
okresowej oceny takiej osoby oraz ustaleń 
dotyczących powierzonych jej spraw.
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Or. en

Poprawka 908
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać funkcje, 
o których mowa w ust. 1stronom trzecim. 
Strona trzecia może ze swojej strony 
przekazać dalej te funkcje.
W przypadku gdy depozytariusz korzysta z 
usług strony trzeciej powierzając jej 
funkcję określoną w lit. b) ust. 1, musi on 
stwierdzić, że spełnione zostały 
następujące warunki uwzględniając 
charakter i profil odnośnego AFI: 
a) na stronę trzecią zostaje nałożony 
odpowiedni poziom kontroli w odnośnej 
jurysdykcji;
b) strona trzecia ma struktury i poziom 
wiedzy specjalistycznej odpowiednie i 
proporcjonalne do charakteru i rozmiaru 
praw do instrumentów finansowych AFI;
c) strona trzecia podlega okresowym 
kontrolom, aby zagwarantować, że 
posiada ona instrumenty finansowe i inne 
papiery wartościowe;
d) strona trzecia oddziela instrumenty 
finansowe i inne papiery wartościowe od 
swoich własnych aktywów; oraz
e) strona trzecia nie może wykorzystać 
instrumentów finansowych bez uprzedniej 
zgody ZAFI i depozytariusza, i taka zgoda 
nie została wycofana; w przypadkach 
dalszego przekazywania, wymagana jest 
wcześniejsza zgoda depozytariusza.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby zabraniać powierzania jakichkolwiek zadań wymienionych w ust. 1.
Zmiana precyzyjniej odzwierciedla warunki korzystania przez depozytariusza z usług 
podpowierników jako usługodawców w łańcuchu pośrednictwa. Sformułowanie zapożyczone z 
kompromisowej propozycji prezydencji szwedzkiej (wersja 3).
Ponadto rozwiązanie takie samo dla wszystkich jest nieodpowiednie, dlatego potrzebne jest 
odniesienie do charakteru i profilu AFI.

Poprawka 909
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może wyznaczyć strony 
trzecie do wykonywania funkcji, o których 
mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby zabraniać wyznaczania odpowiednio wykwalifikowanych stron trzecich 
do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.

Poprawka 910
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom po 
otrzymaniu zezwolenia właściwego 
organu państw członkowskich.

Przy wyborze poddepozytariusza oraz 
monitorowaniu jego działań depozytariusz 
musi stosować się do najlepszych praktyk 
oraz przestrzegać szczegółowych 
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wymogów dotyczących należytej 
staranności (due diligence).
Komisja może przyjąć akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c oraz wytyczne 
określające kryteria do wykorzystania 
przez właściwe organy przy ocenie, czy 
depozytariusz przestrzega wymogów 
należytej staranności, o których mowa w 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Depozytariusz powinien mieć możliwość przekazania dalej swoich obowiązków pod 
warunkiem, że poddepozytariusze przestrzegają odpowiednich wymogów należytej 
staranności.

Poprawka 911
Pascal Canfin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać pewne 
mniej istotne zadania innym 
depozytariuszom.

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c, precyzując 
podstawowe zadania depozytariusza.
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

Depozytariusze nie mogą delegować wszystkich swoich zadań, aby uniknąć sytuacji, w której 
zaczną działać na zasadzie skrzynki pocztowej.
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Poprawka 912
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom, z 
wyjątkiem monitorowania i nadzoru 
systemowego nad poddepozytariuszami. 
Depozytariusze mogą powierzać swoje 
zadania poddepozytariuszom z siedzibą 
poza Unią.

Or. en

Poprawka 913
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom. Jeżeli 
zadanie polega na przechowywaniu 
instrumentów finansowych zgodnie z art. 
17 ust. 1 lit. b, może ono zostać 
powierzone również depozytariuszowi z 
siedzibą w kraju trzecim, który spełnia 
warunki określone w lit. a-c akapitu 
drugiego art. 38 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno powiedzieć, że depozytariusz może powierzać swoje zadania, w szczególności 
bezpiecznego przechowywania, innemu depozytariuszowi w kraju trzecim, ponieważ z reguły 
papiery wartościowe mogą być przechowywane tylko w kraju, w którym ma siedzibę emitent. 
Wyjaśnienie należy umieścić w punkcie dyrektywy, w którym po raz pierwszy poruszana jest 
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kwestia powierzania.

Poprawka 914
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom. Jeżeli 
zadanie polega na przechowywaniu 
instrumentów finansowych zgodnie z art. 
17 ust. 1 lit. b, może ono zostać 
powierzone również depozytariuszowi z 
siedzibą w kraju trzecim, który spełnia 
warunki określone w lit. a-c akapitu 
drugiego art. 38 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno powiedzieć, że depozytariusz może powierzać swoje zadania, w szczególności 
bezpiecznego przechowywania, innemu depozytariuszowi w kraju trzecim, ponieważ z reguły 
papiery wartościowe mogą być przechowywane tylko w kraju, w którym ma siedzibę emitent. 
Wyjaśnienie należy umieścić w punkcie dyrektywy, w którym po raz pierwszy poruszana jest 
kwestia powierzania.

Poprawka 915
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania, z wyjątkiem obowiązków 
związanych z selekcją, monitorowaniem 
i nadzorem systemowym nad 
poddepozytariuszami oraz 
podpowiernikami. Depozytariusz nie 
powierza swoich zadań w stopniu, który 
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powodowałby, że stanie się on podmiotem-
skrzynką pocztową.

Or. en

Poprawka 916
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania, z wyjątkiem obowiązków 
związanych z monitorowaniem i nadzorem 
nad poddepozytariuszami. Depozytariusz 
nie powierza swoich zadań w stopniu, 
który powodowałby, że stanie się on 
podmiotem-skrzynką pocztową.

Or. en

Poprawka 917
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania, z wyjątkiem obowiązków 
związanych z monitorowaniem i nadzorem 
nad poddepozytariuszami. Depozytariusz 
nie powierza swoich zadań w stopniu, 
który powodowałby, że stanie się on 
podmiotem-skrzynką pocztową.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby zabraniać wyznaczania odpowiednio wykwalifikowanych stron trzecich 



PE439.132v01-00 138/175 AM\805037PL.doc

PL

do wykonywania zadań depozytariusza.

Poprawka 918
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania, z wyjątkiem obowiązków 
związanych z monitorowaniem i nadzorem 
nad poddepozytariuszami. Depozytariusz 
nie powierza swoich zadań w stopniu, 
który powodowałby, że stanie się on 
podmiotem-skrzynką pocztową.

Or. en

Poprawka 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
zadania innym depozytariuszom.

4. Depozytariusz może powierzać swoje 
funkcje innym depozytariuszom zgodnie z 
art. 18.

Or. en

Poprawka 920
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Depozytariusz może powierzać swoje 4. Depozytariusz może powierzać swoje 
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zadania innym depozytariuszom. zadania innym depozytariuszom 
uprawnionym w Unii lub poza nią.

Or. en

Uzasadnienie

Poddepozytariusze niekoniecznie muszą się znajdować w obrębie jurysdykcji AFI i byłoby 
nierozsądne wykluczenie takiej możliwości, jeżeli mają oni dobre i uzasadnione powody, by  
pełnić tę funkcję.

Poprawka 921
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli rodzime państwo członkowskie 
ZAFI nie jest rodzimym państwem 
członkowskim AFI, depozytariusz 
podpisuje z ZAFI umowę na piśmie, 
regulującą przepływ informacji 
uznawanych za niezbędne do 
umożliwienia mu przestrzegania 
obowiązków określonych w 
niniejszym artykule i innych przepisach 
prawnych, wykonawczych 
lub administracyjnych, które są przydatne 
dla depozytariuszy w rodzimym państwie 
członkowskim AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić przepływ informacji między ZAFI a depozytariuszem, w szczególności, jeżeli 
zarządzający i depozytariusz mają siedzibę w różnych państwach. Należy przyjąć podejście 
podobne do podejścia przyjętego w dyrektywie w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (zgodnie z art. 23 ust. 5 i 33 ust. 5).
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Poprawka 922
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W przypadku gdy depozytariusz 
korzysta z usług podpowiernika 
powierzając mu zadania, o których mowa 
w lit. b ust. 1, musi on stwierdzić, że 
spełnione zostały następujące warunki:
a) na podpowiernika zostaje nałożony 
wymagany poziom kontroli w odnośnej 
jurysdykcji;
b) podpowiernik ma struktury i poziom 
wiedzy specjalistycznej odpowiednie i 
proporcjonalne do charakteru i rozmiaru 
praw do instrumentów finansowych 
należących do AFI;
c) podpowiernik podlega okresowym 
kontrolom, aby zagwarantować, że 
posiada on instrumenty finansowe i inne 
papiery wartościowe;
d) podpowiernik oddziela instrumenty 
finansowe i inne papiery wartościowe od 
swoich własnych aktywów; oraz
e) podpowiernik nie może wykorzystać 
instrumentów finansowych bez uprzedniej 
zgody ZAFI i taka zgoda nie została 
wycofana;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana precyzyjniej odzwierciedla warunki korzystania przez depozytariusza z usług 
podpowierników jako usługodawców w łańcuchu pośrednictwa.

Poziom 2 powinien objąć szczegóły, na których opierają się te wymogi, w szczególności 
poziom „due diligence”, do którego zobowiązany jest depozytariusz.
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Poprawka 923
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Depozytariusz z należytą wprawą, 
rozwagą i starannością wybiera, wyznacza 
i okresowo kontroluje stronę trzecią, 
której powierzył część swoich zadań.

Or. en

Poprawka 924
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4d. Depozytariusz z należytą wprawą, 
rozwagą i starannością wybiera, wyznacza 
i okresowo kontroluje każdą stronę trzecią 
zgodnie z ust. 4 i 4b.

Or. en

Poprawka 925
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4e. Depozytariusz z należytą wprawą, 
rozwagą i starannością wybiera, wyznacza 
i okresowo kontroluje każdą stronę trzecią 
zgodnie z ust. 4.

Or. en
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Uzasadnienie

Poziom 2 powinien objąć szczegóły, na których opierają się te wymogi, w szczególności 
poziom „due diligence”, do którego zobowiązany jest depozytariusz.

Poprawka 926
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Depozytariusz odpowiada wobec ZAFI i 
inwestorów AFI za wszelkie straty 
poniesione przez nich w wyniku 
niewykonania swoich obowiązków na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zbędne ze względu na definicję zadań. Kwestia powinna zostać wyjaśniona za pomocą 
horyzontalnego wniosku legislacyjnego.

Poprawka 927
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Depozytariusz odpowiada wobec ZAFI i 
inwestorów AFI za wszelkie straty 
poniesione przez nich w wyniku 
niewykonania swoich obowiązków na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. en
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Poprawka 928
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Depozytariusz odpowiada wobec ZAFI i 
inwestorów AFI za wszelkie straty 
poniesione przez nich w wyniku 
niewykonania swoich obowiązków na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

5. Depozytariusz, zgodnie z prawem 
krajowym rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI, odpowiada wobec 
ZAFI i inwestorów AFI za wszelkie straty 
poniesione przez nich w wyniku 
niewykonania lub niewłaściwego 
wykonania swoich obowiązków na 
podstawie niniejszej dyrektywy

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby układania przepisów o odpowiedzialności w oparciu o złożenie winy na 
depozytariusza. Ponadto system odpowiedzialności powinien pozostać ściśle powiązany z art. 
24 i 34 dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS).

Poprawka 929
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Depozytariusz odpowiada wobec ZAFI i 
inwestorów AFI za wszelkie straty 
poniesione przez nich w wyniku 
niewykonania swoich obowiązków na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

5. Depozytariusz odpowiada wobec AFI za 
wszelkie straty poniesione przez niego
w wyniku nieuzasadnionego
niewykonania swoich obowiązków na 
podstawie niniejszej dyrektywy lub 
niewłaściwego ich wykonania.

Or. en
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Poprawka 930
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Depozytariusz odpowiada wobec ZAFI i
inwestorów AFI za wszelkie straty 
poniesione przez nich w wyniku 
niewykonania swoich obowiązków na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

5. Depozytariusz odpowiada wobec AFI
lub inwestorów AFI kolektywnie za 
wszelkie straty poniesione przez nich 
w wyniku nieuzasadnionego
niewykonania swoich obowiązków na 
podstawie ust. 1, 2, 4 i 4a lub 
niewłaściwego ich wykonania.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachować zgodność ze standardami UCITS ważne jest, aby jasno określić obowiązki 
depozytariusza wszystkim inwestorom AFI kolektywnie, nie zaś „AFI lub inwestorom”, jako 
że może to sugerować konflikt lojalności i stworzyć ryzyko konkurujących roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu strat.  Ponadto działania mające na celu odrobienie strat reguluje 
prawo krajowe.

Poprawka 931
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Depozytariusz odpowiada wobec ZAFI i 
inwestorów AFI za wszelkie straty 
poniesione przez nich w wyniku 
niewykonania swoich obowiązków na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

5. Depozytariusz odpowiada wobec AFI
lub inwestorów AFI kolektywnie za 
wszelkie straty poniesione przez nich 
w wyniku nieuzasadnionego
niewykonania swoich obowiązków na 
podstawie ust. 1, 2, 4 i 4a lub 
niewłaściwego ich wykonania.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachować zgodność ze standardami UCITS ważne jest, aby jasno określić obowiązki 
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depozytariusza wszystkim inwestorom AFI kolektywnie, nie zaś „AFI lub inwestorom”, jako 
że może to sugerować konflikt lojalności.

Poprawka 932
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Depozytariusz odpowiada wobec ZAFI i 
inwestorów AFI za wszelkie straty 
poniesione przez nich w wyniku 
niewykonania swoich obowiązków na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

5. Depozytariusz odpowiada wobec ZAFI 
i inwestorów AFI za wszelkie straty 
poniesione przez nich w wyniku 
nieuzasadnionego niewykonania swoich 
obowiązków na podstawie niniejszej 
dyrektywy lub niewłaściwego ich 
wykonania.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest uściślenie, że depozytariusz jest odpowiedzialny w przypadku powstania strat 
wynikających z nieuzasadnionego naruszenia obowiązków depozytariusza w stosunku do 
ZAFI i inwestora. Jednak tekst Komisji można zinterpretować, że nakłada on na 
depozytariusza wymogi, które wychodzą poza ten zakres, co oznaczałoby nałożenie na 
depozytariusza nieuzasadnionych i rzeczywiście uciążliwych wymogów, potencjalnie 
zmniejszając liczbę depozytariuszy gotowych do prowadzenia działalności w UE i zwiększając 
tym samym koncentrację ryzyka systemowego dla depozytariuszy, którzy pozostali na rynku.

Poprawka 933
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Depozytariusz odpowiada wobec ZAFI i 
inwestorów AFI za wszelkie straty 
poniesione przez nich w wyniku 
niewykonania swoich obowiązków na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

5. Depozytariusz odpowiada wobec ZAFI i 
inwestorów AFI za wszelkie straty 
poniesione przez nich w wyniku 
nieuzasadnionego niewykonania swoich 
obowiązków na podstawie niniejszej 
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dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Depozytariusz powinien być odpowiedzialny za wszelkie nieuzasadnione straty. Jeśli między 
depozytariuszem, poddepozytariuszem, inwestorami AFI i ZAFI istnieje porozumienie 
umowne, wtedy odpowiedzialność powinna być przeniesiona na stronę trzecią zgodnie z 
warunkami umowy oraz po uzyskaniu zezwolenia rodzimego państwa członkowskiego.

Poprawka 934
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie modyfikacje systemu 
odpowiedzialności w niniejszej dyrektywie 
wynikające z postanowień umownych 
między ZAFI a depozytariuszem są 
ujawniane zainteresowanym inwestorom 
w AFI przed inwestycją oraz właściwym 
organom.

Or. en

Poprawka 935
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza, depozytariusz może zostać 
zwolniony z odpowiedzialności tylko 
wówczas, gdy jest w stanie udowodnić, że 
nie był w stanie zapobiec tej utracie.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Zbędne ze względu na definicję zadań. Kwestia powinna zostać wyjaśniona za pomocą 
horyzontalnego wniosku legislacyjnego.

Poprawka 936
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza, depozytariusz może zostać 
zwolniony z odpowiedzialności tylko 
wówczas, gdy jest w stanie udowodnić, że 
nie był w stanie zapobiec tej utracie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachować zgodność ze standardami UCITS ważne jest, aby jasno określić obowiązki 
depozytariusza wszystkim inwestorom AFI kolektywnie, nie zaś „AFI lub inwestorom”, jako 
że może to sugerować konflikt lojalności i stworzyć ryzyko konkurujących roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu strat. Ponadto działania mające na celu odrobienie strat reguluje 
prawo krajowe.

Poprawka 937
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza, depozytariusz może zostać 
zwolniony z odpowiedzialności tylko 
wówczas, gdy jest w stanie udowodnić, że 

skreślony
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nie był w stanie zapobiec tej utracie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachować zgodność ze standardami UCITS ważne jest, aby jasno określić obowiązki 
depozytariusza wszystkim inwestorom AFI kolektywnie, nie zaś „AFI lub inwestorom”, jako 
że może to sugerować konflikt lojalności.

Poprawka 938
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza, depozytariusz może zostać 
zwolniony z odpowiedzialności tylko 
wówczas, gdy jest w stanie udowodnić, że 
nie był w stanie zapobiec tej utracie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest obarczenie depozytariusza jakimkolwiek obowiązkiem dostarczenia dowodu. 
Podobnie jak w dyrektywie UCITS podział obowiązku dostarczenia dowodu powinien leżeć w 
gestii krajowego prawa cywilnego. Tylko w przypadku gdy aktywa są przechowywane w 
podpowiernictwie, istnieje potrzeba zharmonizowanych ogólnounijnych przepisów w oparciu 
o uznane standardy dotyczące odpowiedzialności.

Poprawka 939
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 

skreślony
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depozytariusza, depozytariusz może zostać 
zwolniony z odpowiedzialności tylko 
wówczas, gdy jest w stanie udowodnić, że 
nie był w stanie zapobiec tej utracie.

Or. en

Poprawka 940
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza, depozytariusz może zostać 
zwolniony z odpowiedzialności tylko 
wówczas, gdy jest w stanie udowodnić, że 
nie był w stanie zapobiec tej utracie.

skreślony

Or. en

Poprawka 941
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza, depozytariusz może zostać 
zwolniony z odpowiedzialności tylko 
wówczas, gdy jest w stanie udowodnić, że 
nie był w stanie zapobiec tej utracie.

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza, depozytariusz może zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności tylko 
wówczas, jeśli udowodniono, że nie 
wykazał się on należytą starannością i nie 
dołożył rozsądnych starań i nie spełnił 
obowiązku podjęcia odpowiednich 
środków (obligation of means) w 
odniesieniu do przechowywanych przez 
siebie aktywów.
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Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze zwyczajnymi, dobrze funkcjonującymi standardami starania, jakich należy dołożyć 
pełniąc funkcje depozytariusza powinny być rozsądne. Nałożenie na depozytariusza 
obowiązku dostarczenia dowodu w przypadku strat oznacza odwrócenie normalnej praktyki i 
poważnie zwiększa koszt ubezpieczenia ze szkodą dla inwestora.

Poprawka 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza, depozytariusz może zostać 
zwolniony z odpowiedzialności tylko 
wówczas, gdy jest w stanie udowodnić, że 
nie był w stanie zapobiec tej utracie.

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza, depozytariusz może zostać 
zwolniony z odpowiedzialności tylko 
wówczas, gdy jest w stanie udowodnić, że 
strata została spowodowana wydarzeniem 
zewnętrznym, którego nie można było 
przewidzieć, a depozytariusz nie był w 
stanie zapobiec tej utracie.

Or. en

Uzasadnienie

Depozytariusze muszą się stosować do surowych przepisów dotyczących odpowiedzialności, z 
możliwością uniknięcia odpowiedzialności tylko w przypadku siły wyższej.

Poprawka 943
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych zgodnie z 
lit. b) i) ust. 1 lub jeśli z nieuzasadnionych 
przyczyn depozytariusz straci uprawnienia 
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do instrumentów finansowych zgodnie z 
li. b) ii) ust. 1, depozytariusz zwraca 
aktywa lub odpowiadającą im kwotę AFI 
bez zbędnej zwłoki. 
W przypadku przekazania zadań stronie 
trzeciej zgodnie z ust. 4, depozytariusz 
może zrzec się tej odpowiedzialności, jeśli 
potrafi udowodnić, że spełnił obowiązki 
określone w ust. 4 i 4a. Jednak w 
przypadku zwolnienia depozytariusza z 
odpowiedzialności, podejmuje on takie 
działania przeciwko stronie trzeciej, jakich 
można rozsądnie wymagać w danej 
sytuacji w celu odzyskania utraconych 
przez AFI instrumentów finansowych 
(rozsądne koszty i wydatki poniesione 
przez depozytariusza pokrywa AFI), o ile 
AFI nie uczyni tego samodzielnie zgodnie 
z obowiązującym prawem i praktyką 
rynkową.

Or. en

Uzasadnienie

This point recognizes an obligation to return assets (financial instruments or entitlements 
therein) held by the Depositary. Reference to discharging responsibility by contract deleted 
due to privity concerns (no privity of contract to those who might assert claims – this is 
inconsistent with civil liability regimes of member states). The addition of a provision 
requiring recovery efforts to be undertaken by the depositary applies solely in the case where 
the depositary has properly fulfilled its responsibilities and is discharged from liability. To 
make the depositary liable regardless of fault would relegate it insurer status. In addition, 
where the depositary takes such measures on behalf of the AIF, it should be able to recover its 
costs.

Poprawka 944
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych zgodnie z 
lit. b) i) ust. 1 lub jeśli z nieuzasadnionych 
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przyczyn depozytariusz straci uprawnienia 
do instrumentów finansowych zgodnie z 
li. b) ii) ust. 1, depozytariusz zwraca 
aktywa lub odpowiadającą im kwotę AFI.
Na obowiązek ten nie ma wpływu 
wyznaczenie podpowiernika zgodnie z 
ust.4.
Jednak depozytariusz może uwolnić się od 
tej odpowiedzialności, jeżeli spełnił 
obowiązki określone w ust. 4 i 4a.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uznanie obowiązku zwrotu własności (instrumentów finansowych) 
przechowywanych przez depozytariusza.

Poprawka 945
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza w ramach podstawowych 
obowiązków, depozytariusz zwraca bez 
zbędnej zwłoki aktywa AFI bez uszczerbku 
dla przepisów prawa krajowego. Wymóg 
ten ma zastosowanie z zastrzeżeniem 
postępowania prawnego. 

Or. en
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Poprawka 946
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza zgodnie z ust. 1 lit. b, 
depozytariusz zwraca bez zbędnej zwłoki 
aktywa AFI. Depozytariusz może uwolnić 
się od odpowiedzialności, jeśli potrafi 
udowodnić, że wypełniał obowiązki 
zachowania należytej staranności przez 
depozytariuszy zgodnie z ust. 4..

Or. en

Uzasadnienie

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint.

We also consider that the depositary should be able to limit its liability for securities held in 
custody when it can prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to 
perform its duties according to this Directive.

Poprawka 947
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza zgodnie z ust. 1 lit. b, 
depozytariusz zwraca bez zbędnej zwłoki 
aktywa AFI. Depozytariusz może uwolnić 
się od odpowiedzialności, jeśli potrafi 
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udowodnić, że wypełniał obowiązki 
zachowania należytej staranności przez 
depozytariuszy zgodnie z ust. 4..

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie przechowywane papiery wartościowe powinny podlegać obowiązkowi zwrotu. 
Obowiązek natychmiastowego zwrotu tych aktywów powinien zostać w jakiś sposób 
złagodzony, tak aby był realistyczny zgodnie z funkcjonowaniem rynku. Depozytariusz 
powinien również móc ograniczyć swoją odpowiedzialność za przechowywane papiery 
wartościowe, jeżeli potrafi on udowodnić, że utrata aktywów nie jest skutkiem 
nieuzasadnionego niewypełnienia przez niego obowiązków.

Poprawka 948
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych przechowywanych przez 
depozytariusza zgodnie z ust. 1 lit. b, 
depozytariusz zwraca bez zbędnej zwłoki 
aktywa AFI. Depozytariusz może uwolnić 
się od odpowiedzialności, jeśli potrafi 
udowodnić, że wypełniał obowiązki 
zachowania należytej staranności przez 
depozytariuszy zgodnie z ust. 4..

Or. en

Poprawka 949
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli depozytariusz jest na mocy prawa 
kraju, w którym ZAFI inwestuje 
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w imieniu AFI, pozbawiony możliwości 
wykonywania swych funkcji 
powierniczych, jego odpowiedzialność 
wobec ZAFI i inwestorów może zostać 
przekazana uprawnionej stronie trzeciej, 
której powierzono te zadania powiernicze. 
Przekazanie odpowiedzialności jest 
przedmiotem umowy między 
depozytariuszem a strona trzecią. 
ZAFI jest informowany o tych ustaleniach 
przed ich wdrożeniem. Umowa zawarta 
między ZAFI a depozytariuszem 
uwzględnia ten obowiązek informowania.
Przed inwestycją w AFI inwestorzy są 
informowani o tej umowie oraz o podziale 
odpowiedzialności między zaangażowane 
strony.

Or. en

Poprawka 950
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli depozytariusz jest na mocy prawa 
kraju, w którym ZAFI działa w imieniu 
AFI, pozbawiony możliwości 
wykonywania swych funkcji 
powierniczych, jego odpowiedzialność 
wobec ZAFI i inwestorów może zostać 
przekazana uprawnionej stronie trzeciej, 
której powierzono te zadania powiernicze. 
Przekazanie odpowiedzialności jest 
przedmiotem pisemnego porozumienia 
między depozytariuszem a strona trzecią.
Umowa ogólna między ZAFI a 
depozytariuszem uprawnia ZAFI do 
otrzymywania informacji o wszelkich 
takich ustaleniach, lecz nie uprawnia go 
do zakwestionowania porozumienia.
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Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie przekazanie zadań i w konsekwencji odpowiedzialności jest częścią pisemnego 
porozumienia mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa inwestorów, ZAFI i 
depozytariuszy. Ponadto ZAFI musi przyjąć do wiadomości, że pewne zadania powiernicze 
zostaną powierzone stronom trzecim. Jednak ponieważ jednocześnie przenoszona jest 
odpowiedzialność, to depozytariusz powinien decydować, czy przekazane zostaną 
jakiekolwiek zadania.

Poprawka 951
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli depozytariusz z kraju trzeciego jest 
przedmiotem decyzji podjętych w świetle 
ust. 3d, porozumienie pisemne, o którym 
mowa w ust. 5(2g), nie jest wymagane, 
chociaż może zostać zawarte.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie przekazanie zadań bazuje na porozumieniu cywilnym, zatem w przypadku gdy 
podlega ono decyzjom w ust 3 lit d), żadne dodatkowe porozumienie pisemne nie jest 
konieczne. Wprowadzono odniesienie do poprawki do art. 17 ust. 3 projektu sprawozdania.

Poprawka 952
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli kraj trzeci jest przedmiotem decyzji 
podjętych w świetle ust. 3d, umowa, 
o której mowa w ust. 5(2f), nie jest 
wymagana, chociaż może zostać zawarta.
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Uzasadnienie

Wprowadzono odniesienie do poprawki do art. 17 ust. 3 projektu sprawozdania.

Or. en

Poprawka 953
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach gdy umowa między 
depozytariuszem a stroną trzecią zezwala 
na przeniesienie i ponowne wykorzystanie 
aktywów zgodnie z uregulowaniami AFI, 
ZAFI jest informowany o tej klauzuli 
przed jej wdrożeniem. Umowa zawarta 
między ZAFI a depozytariuszem 
uwzględnia ten obowiązek informowania. 
Przed zainwestowaniem w AFI inwestorzy 
są informowani o tej klauzuli i dostają 
aktualne informacje na temat tożsamości 
trzeciej strony. W szczególności inwestorzy 
są informowani o każdym przeniesieniu 
odpowiedzialności na stronę trzecią, 
również w przypadku utraty instrumentów 
finansowych. W takim przypadku termin 
zwrotu aktywów jest zgodny z warunkami 
umowy między depozytariuszem a stroną 
trzecią.

Or. en
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Poprawka 954
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych, za które depozytariusz jest 
odpowiedzialny zgodnie z niniejszym 
ustępem, jeżeli istnieje umowa 
zezwalająca na przeniesienie aktywów na 
wybraną przez ZAFI stronę trzecią i 
ponowne ich wykorzystanie przez stronę 
trzecią z uprzednią zgodą ZAFI, 
depozytariusz może uwolnić się od 
odpowiedzialności zgodnie z warunkami 
umowy. Inwestorzy są informowani o 
istnieniu umowy.
Depozytariusz nie jest odpowiedzialny za 
żadne działanie lub zaniechanie (czy też 
niewypłacalność) centralnego depozytu 
papierów wartościowych (CSD).

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy funkcja przechowywania została przeniesiona na stronę trzecią, która nie 
została wybrana przez depozytariusza, lecz przez ZAFI, depozytariusz nie ponosi 
odpowiedzialności w przypadku utraty aktywów. W niektórych przypadkach aktywa te są 
zupełnie poza kontrolą depozytariusza, który nie ma możliwości dowiedzenia się, gdzie
znajdują się aktywa i w jaki sposób są one udostępnione. Inwestorzy powinni zostać o tym 
poinformowani.

Poprawka 955
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych, za które depozytariusz jest 
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odpowiedzialny zgodnie z akapitem 2d, 
jeżeli istnieje umowa zezwalająca na 
przeniesienie aktywów na wybraną przez 
ZAFI stronę trzecią i ponowne ich 
wykorzystanie przez stronę trzecią z 
uprzednią zgodą ZAFI, depozytariusz 
może uwolnić się od odpowiedzialności 
zgodnie z warunkami umowy. Inwestorzy 
są informowani o istnieniu umowy.
Depozytariusz nie jest odpowiedzialny za 
żadne działanie lub zaniechanie (czy też 
niewypłacalność) centralnego depozytu 
papierów wartościowych (CSD).

Or. en

Uzasadnienie

Depozytariusza nie pociąga się do odpowiedzialności w przypadku utraty aktywów, jeżeli 
odpowiedzialność za przechowywanie tych aktywów została przekazana stronie trzeciej 
wybranej przez ZAFI, a nie przez depozytariusza. Inwestorzy są informowani o istnieniu takiej 
umowy.

Poprawka 956
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utraty instrumentów 
finansowych, jeżeli istnieje umowa 
zezwalająca na przeniesienie aktywów na 
wybraną przez ZAFI stronę trzecią i 
ponowne ich wykorzystanie przez stronę 
trzecią z uprzednią zgodą ZAFI, 
depozytariusz może uwolnić się od 
odpowiedzialności zgodnie z warunkami 
umowy. Inwestorzy są informowani o 
istnieniu umowy.

Or. en
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Poprawka 957
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c określające 
bardziej szczegółowo obowiązki i zakres 
odpowiedzialności depozytariuszy i 
warunki, zgodnie z którymi depozytariusz 
AFI może przekazać część swoich funkcji 
stronie trzeciej.
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

Poprawka 958
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność wobec inwestorów AFI 
można egzekwować bezpośrednio albo 
pośrednio, przez ZAFI, w zależności od 
charakteru prawnego relacji między 
depozytariuszem, ZAFI a inwestorami. 
Powierzenie zadań, o którym mowa w ust. 
4, nie ma wpływu na odpowiedzialność 
depozytariusza.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zbędne ze względu na definicję zadań. Kwestia powinna zostać wyjaśniona za pomocą 
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horyzontalnego wniosku legislacyjnego.

Poprawka 959
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność wobec inwestorów AFI 
można egzekwować bezpośrednio albo 
pośrednio, przez ZAFI, w zależności od 
charakteru prawnego relacji między 
depozytariuszem, ZAFI a inwestorami. 
Powierzenie zadań, o którym mowa w ust. 
4, nie ma wpływu na odpowiedzialność 
depozytariusza.

skreślony

Or. en

Poprawka 960
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność wobec inwestorów AFI 
można egzekwować bezpośrednio albo 
pośrednio, przez ZAFI, w zależności od 
charakteru prawnego relacji między 
depozytariuszem, ZAFI a inwestorami. 
Powierzenie zadań, o którym mowa w ust. 
4, nie ma wpływu na odpowiedzialność 
depozytariusza.

Odpowiedzialność wobec inwestorów AFI 
można egzekwować bezpośrednio albo 
pośrednio, przez ZAFI, w zależności od 
charakteru prawnego relacji między 
depozytariuszem, ZAFI a inwestorami.

Powierzenie zadań, o którym mowa w ust. 
4, nie ma normalnie wpływu na 
odpowiedzialność depozytariusza. Jednak 
odpowiedzialność może zostać 
przeniesiona na uprawnioną stronę 
trzecią, której powierzono wykonanie tych 
zadań powierniczych.  Przekazanie zadań 
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winno nastąpić w ramach umowy 
pomiędzy ZAFI, depozytariuszem, osobą 
trzecią i inwestorem. Na ustalenia te musi 
wydać zgodę rodzime państwo 
członkowskie.
Jeżeli zawarto umowę z depozytariuszem, 
która pozwala na przekazanie i ponowne 
użycie aktywów, w przypadku utraty 
instrumentów finansowych termin zwrotu 
aktywów jest zgodny z zapisami umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Depozytariusz powinien być odpowiedzialny za wszelkie nieuzasadnione straty. Jeśli między 
depozytariuszem, poddepozytariuszem, inwestorami AFI i ZAFI istnieje porozumienie 
umowne, wtedy odpowiedzialność powinna być przeniesiona na stronę trzecią zgodnie z 
warunkami umowy oraz po uzyskaniu zezwolenia rodzimego państwa członkowskiego.

Poprawka 961
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność wobec inwestorów AFI 
można egzekwować bezpośrednio albo 
pośrednio, przez ZAFI, w zależności od 
charakteru prawnego relacji między 
depozytariuszem, ZAFI a inwestorami. 
Powierzenie zadań, o którym mowa w ust. 
4, nie ma wpływu na odpowiedzialność 
depozytariusza.

Z zastrzeżeniem akapitu 2a powierzenie 
zadań, o którym mowa w ust. 4, nie ma 
wpływu na odpowiedzialność 
depozytariusza, z wyjątkiem ograniczeń 
umownych, które muszą zostać ujawnione 
AFI lub inwestorom w AFI.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachować zgodność ze standardami UCITS ważne jest, aby jasno określić obowiązki 
depozytariusza wszystkim inwestorom AFI kolektywnie, nie zaś „AFI lub inwestorom”, jako 
że może to sugerować konflikt lojalności i stworzyć ryzyko konkurujących roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu strat.  Ponadto działania mające na celu odrobienie strat reguluje 
prawo krajowe.



AM\805037PL.doc 163/175 PE439.132v01-00

PL

Poprawka 962
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność wobec inwestorów AFI 
można egzekwować bezpośrednio albo 
pośrednio, przez ZAFI, w zależności od 
charakteru prawnego relacji między 
depozytariuszem, ZAFI a inwestorami. 
Powierzenie zadań, o którym mowa w ust. 
4, nie ma wpływu na odpowiedzialność 
depozytariusza.

Z zastrzeżeniem akapitu 2a, na 
odpowiedzialność depozytariusza nie ma 
wpływu żadne wyznaczenie 
podpowierników, o którym mowa w ust. 4 
i 4a.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachować zgodność ze standardami UCITS ważne jest, aby jasno określić obowiązki 
depozytariusza wszystkim inwestorom AFI kolektywnie, nie zaś „AFI lub inwestorom”, jako 
że może to sugerować konflikt lojalności.

Ostatni ustęp należy usunąć, ponieważ istnieje ryzyko konkurujących roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu strat.  Ponadto działania mające na celu odrobienie strat reguluje 
prawo krajowe.

Poprawka 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność wobec inwestorów AFI 
można egzekwować bezpośrednio albo 
pośrednio, przez ZAFI, w zależności od 
charakteru prawnego relacji między 
depozytariuszem, ZAFI a inwestorami. 
Powierzenie zadań, o którym mowa w ust. 
4, nie ma wpływu na odpowiedzialność 

Odpowiedzialność wobec inwestorów AFI 
można egzekwować bezpośrednio albo 
pośrednio, przez ZAFI. Powierzenie zadań, 
o którym mowa w ust. 4, nie ma wpływu 
na odpowiedzialność depozytariusza.
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depozytariusza.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku niewywiązania się z obowiązków przez depozytariusza inwestorzy powinni móc 
działać bezpośrednio lub pośrednio, w zależności co jest według nich bardziej wydajne.

Poprawka 964
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność wobec inwestorów AFI 
można egzekwować bezpośrednio albo 
pośrednio, przez ZAFI, w zależności od 
charakteru prawnego relacji między 
depozytariuszem, ZAFI a inwestorami. 
Powierzenie zadań, o którym mowa w ust. 
4, nie ma wpływu na odpowiedzialność 
depozytariusza.

Odpowiedzialność wobec inwestorów AFI 
można egzekwować bezpośrednio albo 
pośrednio, przez ZAFI, w zależności od 
charakteru prawnego relacji między 
depozytariuszem, ZAFI a inwestorami. 
Powierzenie zadań, o którym mowa w ust. 
4, nie ma wpływu na odpowiedzialność 
depozytariusza. W takich przypadkach 
odpowiedzialność depozytariusza powinna 
być ograniczona do obowiązku dołożenia 
rozsądnych starań przy wyborze 
odnośnego podpowiernika.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby układania przepisów o odpowiedzialności w oparciu o złożenie winy na 
depozytariusza. Ponadto system odpowiedzialności powinien pozostać ściśle powiązany z art. 
24 i 34 dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS).
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Poprawka 965
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność zgodnie z ust. 4b oraz 
niniejszym ustępem nie ma zastosowania 
w sytuacjach, które są poza kontrolą 
depozytariusza, łącznie z, między innymi, 
siłą wyższą, warunkami rynkowymi, 
warunkami narzuconymi przez 
organizacje infrastruktury rynkowej lub w 
wyniku udziału w systemach 
infrastruktury rynkowej.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „systemy infrastruktury rynkowej” odnosi się do infrastruktury utrzymywanej 
i wykorzystywanej z myślą o instytucjach finansowych przez podmioty takie jak izby 
rozrachunkowe, systemy rozliczeniowe i centralne depozyty papierów wartościowych.

Poprawka 966
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedzialność zgodnie z ust. 4b oraz 
niniejszym ustępem nie ma zastosowania 
w sytuacjach, które są poza kontrolą 
depozytariusza, łącznie z, między innymi, 
siłą wyższą, warunkami rynkowymi, 
warunkami narzuconymi przez 
organizacje infrastruktury rynkowej lub w 
wyniku udziału w systemach 
infrastruktury rynkowej.

Or. en



PE439.132v01-00 166/175 AM\805037PL.doc

PL

Uzasadnienie

Sformułowanie „systemy infrastruktury rynkowej” odnosi się do infrastruktury utrzymywanej 
i wykorzystywanej z myślą o instytucjach finansowych przez podmioty takie jak izby 
rozrachunkowe, systemy rozliczeniowe i centralne depozyty papierów wartościowych.

Poprawka 967
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fakt powierzenia przez depozytariusza 
części zadań uprawnionemu stronie 
trzeciej, np. poddepozytariuszowi lub 
podpowiernikowi, nie wpływa w żadnym 
wypadku na odpowiedzialność 
depozytariusza wobec ZAFI.

Or. en

Poprawka 968
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fakt powierzenia przez depozytariusza 
części zadań wybranej przez niego 
uprawnionej stronie trzeciej nie wpływa 
na odpowiedzialność depozytariusza 
wobec ZAFI i inwestorów.

Or. en

Uzasadnienie

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 



AM\805037PL.doc 167/175 PE439.132v01-00

PL

assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay”is more appropriate than “without delay” constraint. We also consider that the 
depositary should be able to limit its liability for securities held in custody when it can prove 
that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to perform its duties according to 
this Directive.

Poprawka 969
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fakt powierzenia przez depozytariusza 
części zadań wybranej przez niego 
uprawnionej stronie trzeciej nie wpływa 
na odpowiedzialność depozytariusza 
wobec ZAFI i inwestorów.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie przechowywane papiery wartościowe powinny podlegać obowiązkowi zwrotu. 
Obowiązek natychmiastowego zwrotu tych aktywów powinien zostać w jakiś sposób 
złagodzony, tak aby był realistyczny zgodnie z funkcjonowaniem rynku. Depozytariusz 
powinien również móc ograniczyć swoją odpowiedzialność za przechowywane papiery 
wartościowe, jeżeli potrafi on udowodnić, że utrata aktywów nie jest skutkiem 
nieuzasadnionego niewypełnienia przez niego obowiązków.

Poprawka 970
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fakt powierzenia przez depozytariusza 
części zadań wybranej przez niego 
uprawnionej stronie trzeciej nie wpływa 
na odpowiedzialność depozytariusza 
wobec ZAFI i inwestorów. 
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Or. en

Poprawka 971
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit trzeci d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli aktywa są przechowywane w 
podpowiernictwie w kraju trzecim zgodnie 
z ust. 3, może to ograniczyć 
odpowiedzialność do zaniedbania przy 
wyborze oraz zaniedbania przy udzielaniu 
instrukcji.

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest obarczenie depozytariusza jakimkolwiek obowiązkiem dostarczenia dowodu. 
Podobnie jak w dyrektywie UCITS podział obowiązku dostarczenia dowodu powinien leżeć w 
gestii krajowego prawa cywilnego. Tylko w przypadku gdy aktywa są przechowywane w 
podpowiernictwie, istnieje potrzeba zharmonizowanych ogólnounijnych przepisów w oparciu 
o uznane standardy dotyczące odpowiedzialności.

Poprawka 972
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Depozytariusz udostępnia właściwym 
organom jego rodzimego państwa 
członkowskiego na ich na żądanie 
wszelkie informacje, które otrzymał w 
trakcie pełnienia swoich obowiązków oraz 
może zaistnieć konieczność 
przeprowadzenia przez właściwe organy 
nadzoru nad ZAFI. Jeśli rodzime państwo 
członkowskie ZAFI jest różne od 
rodzimego państwa członkowskiego 
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depozytariusza, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego 
depozytariusza bezzwłocznie dzielą się 
otrzymanymi informacjami z właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie zapożyczone z kompromisowej propozycji prezydencji szwedzkiej (wersja 3).

Poprawka 973
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Depozytariusz udostępnia właściwym 
organom jego rodzimego państwa 
członkowskiego na ich na żądanie 
wszelkie informacje, które otrzymał w 
trakcie pełnienia swoich obowiązków oraz 
może zaistnieć konieczność 
przeprowadzenia przez właściwe organy 
nadzoru nad ZAFI. Jeśli rodzime państwo 
członkowskie ZAFI jest różne od 
rodzimego państwa członkowskiego 
depozytariusza, właściwe organy 
rodzimego państwa członkowskiego 
depozytariusza bezzwłocznie dzielą się 
otrzymanymi informacjami z właściwymi 
organami rodzimego państwa 
członkowskiego ZAFI.

Or. en

Uzasadnienie

T.
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Poprawka 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Posiadające osobowość prawną 
zarządzane wewnętrznie AFI, które nie 
przyznają swoim akcjonariuszom praw 
umorzenia lub odkupu, inwestują przede 
wszystkim w zbywalne papiery 
wartościowe, nie stosują dźwigni lub 
stosują ją w ograniczonym stopniu, i 
których akcje wprowadzane są do obrotu 
na regulowanym rynku UE, mogą zostać 
wyłączone z zakresu stosowania 
niniejszego artykułu przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, w którym mają 
one swoją statutową siedzibę, pod 
warunkiem że tytuł własności AFI w 
odniesieniu do wszystkich posiadanych 
przez niego aktywów podlega 
odpowiednim systemom kontroli i jest co 
najmniej raz na rok sprawdzany przez 
niezależnego audytora.

Or. en

Uzasadnienie

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.



AM\805037PL.doc 171/175 PE439.132v01-00

PL

Poprawka 975
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Posiadające osobowość prawną 
zarządzane wewnętrznie AFI, które nie 
przyznają swoim akcjonariuszom praw 
umorzenia lub odkupu, inwestują przede 
wszystkim w zbywalne papiery 
wartościowe, nie stosują dźwigni lub 
stosują ją w ograniczonym stopniu, i 
których akcje wprowadzane są do obrotu 
na regulowanym rynku UE, mogą zostać 
wyłączone z zakresu stosowania 
niniejszego artykułu przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, w którym mają 
one swoją statutową siedzibę, pod 
warunkiem że tytuł własności AFI w 
odniesieniu do wszystkich posiadanych 
przez niego aktywów podlega 
odpowiednim systemom kontroli i jest co 
najmniej raz na rok sprawdzany przez 
niezależnego audytora.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana dyrektywa, o ile cechuje się rozsądnym podejściem do funduszy hedgingowych 
i innych podobnych funduszy bez osobowości prawnej, nieobjętych systemem handlu, wydaje 
się niepotrzebna i kłopotliwa dla tradycyjnych przedsiębiorstw inwestycyjnych czy 
portfelowych, które posiadają osobowość prawną jako niezależne spółki, są zarządzane 
wewnętrznie, są przedmiotem obrotu na regulowanych rynkach, a zatem już podlegają 
surowym normom audytu, rachunkowości i kontroli ryzyka.
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Poprawka 976
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Artykuł ten nie ma zastosowania do 
funduszy o charakterze zamkniętym bez 
praw do umorzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Bezpośrednia odpowiedzialność wobec inwestorów za przechowywanie aktywów 
spoczywająca na depozytariuszach zwiększyłaby niepotrzebnie koszty funduszy o charakterze 
zamkniętym.

Poprawka 977
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5d. 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 
które nie zostały utworzone głównie po to, 
aby generować przychody dla inwestorów 
poprzez zbycie w planowanym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Administrowaniem rejestrami udziałów notowanych branżowych firm holdingowych zajmują 
się już specjalistyczne urzędy. Funkcja ta jest oddzielna od przechowywania aktywów. 
Bezpośrednia odpowiedzialność wobec inwestorów za przechowywanie aktywów 
spoczywająca na depozytariuszach zwiększyłaby niepotrzebnie koszty.
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Poprawka 978
Syed Kamall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5e. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c określając 
bardziej szczegółowo:
a) sposoby i metody umieszczania 
depozytów w zatwierdzonych bankach;
b) pojęcie zabezpieczania i 
przechowywania, w tym środki i metody 
rozdzielenia instrumentów finansowych 
na różnych rachunkach oraz w przypadku 
utraty instrumentów finansowych;
c) obowiązki nadzorcze depozytariuszy;
d) warunki wyznaczenia podpowierników, 
w tym obowiązek zachowania należytej 
staranności przez depozytariuszy i 
potrzeba porozumień o współpracy z 
innymi jurysdykcjami;
e) warunki zatwierdzania depozytariuszy, 
w tym ocena, czy depozytariusz może 
dostarczyć wystarczających gwarancji 
finansowych i zawodowych 
umożliwiających mu skuteczne 
wykonywanie zadań wynikających z 
funkcji depozytariusza oraz wypełniać 
zobowiązania związane z tą funkcją.
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

W celu zachowania spójności ze zmienionym pkt. 17.1.
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W celu zachowania spójności ze zmienionym pkt. 17.1(b).

Poprawka 979
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5f. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 49a, 49b i 49c określając 
bardziej szczegółowo:
a) sposoby i metody umieszczania 
depozytów w zatwierdzonych instytucjach 
kredytowych;
b) funkcje zabezpieczania i 
przechowywania, w tym środki i metody 
rozdzielenia instrumentów finansowych 
na różnych rachunkach  oraz w 
przypadku utraty instrumentów 
finansowych;
c) warunki powierzenia obowiązków, w 
tym obowiązek zachowania należytej 
staranności przez depozytariuszy i 
potrzeba porozumień o współpracy z 
innymi jurysdykcjami;

d) warunki zatwierdzania depozytariuszy, 
w tym ocena, czy depozytariusz może 
dostarczyć wystarczających gwarancji 
finansowych i zawodowych 
umożliwiających mu skuteczne 
wykonywanie zadań wynikających z 
funkcji depozytariusza oraz wypełniać 
zobowiązania związane z tą funkcją.
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
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